
Evropski parlament
2019 - 2024

ZBIRKA
GLAVNIH PRAVNIH AKTOV,

POVEZANIH S
POSLOVNIKOM

september 2019

SL Združena v raznolikosti SL





VSEBINA

Stran
A. VOLITVE ČLANOV IN STATUT
1. Akt o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi

volitvami 5
2. Protokol št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije 12
3. Sklep o sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta 19

B. MEDINSTITUCIONALNI ODNOSI
1. Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko

komisijo 29
2. Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje 52
2a. Izjava ob sprejetju Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi

zakonodaje
66

3. Sklep o določbah, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne
pravice Evropskega parlamenta

67

4. Sklep o pogojih za izvajanje notranjih preiskav v zvezi s
preprečevanjem goljufij, korupcije in kakršnega koli nezakonitega
ravnanja, ki škoduje interesom Skupnosti

71

5. Medinstitucionalni sporazum o nadzoru nad opravljanjem nalog,
prenesenih na Evropsko centralno banko v okviru enotnega mehanizma
nadzora

74

6. Partnerstvo za komuniciranje o Evropi 80

C. ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI
1. Skupna izjava o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja 82
2. Kodeks ravnanja pri pogajanjih v rednem zakonodajnem postopku 87
3. Medinstitucionalni sporazum o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu

pravnih aktov
89

4. Medinstitucionalni sporazum o pospešenem načinu dela za uradno
kodifikacijo zakonodajnih besedil

93

5. Medinstitucionalni sporazum o skupnih smernicah za pripravo
kakovostnih pravnih aktov Skupnosti

95

6. Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju 98

D. DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI
1. Medinstitucionalni sporazum o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta

1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji
podeljenih izvedbenih pooblastil

109

2. Uredba o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 113

3. Medinstitucionalni sporazum o nezavezujočih merilih za uporabo
členov 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

119



Stran
E. PREGLEDNOST, DOSTOP DO DOKUMENTOV IN

OBRAVNAVA ZAUPNIH DOKUMENTOV
1. Medinstitucionalni sporazum o registru za preglednost za organizacije

in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju
politik EU 123

2. Uredba o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta,
Sveta in Komisije 137

3. Medinstitucionalni sporazum o dostopu Evropskega parlamenta do
informacij Sveta občutljive narave na področju varnostne in obrambne
politike 143

4. Sklep o izvajanju Medinstitucionalnega sporazuma o dostopu
Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive narave na
področju varnostne in obrambne politike 146

5. Medinstitucionalni sporazum o pošiljanju tajnih podatkov Sveta o
zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike,
Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega
parlamenta 149

6. Sklep o pravilniku o obdelavi zaupnih podatkov v Evropskem
parlamentu 156

F. DRUGI DOKUMENTI, ZANIMIVI ZA PARLAMENRTARNE
DEJAVNOSTI

1. Sklep o postopku pridobitve dovoljenja za pripravo samoiniciativnih
poročil 207

2. Uredba o državljanski pobudi 215
3. Sklep o predpisih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog

varuha človekovih pravic 239
4. Uredba o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih

političnih fundacij 247
5. Kodeks o večjezičnosti 283



AKT O VOLITVAH POSLANCEV EVROPSKEGA PARLAMENTA
S SPLOŠNIMI NEPOSREDNIMI VOLITVAMI1

Člen 1

1. V vsaki državi članici so člani Evropskega parlamenta izvoljeni na podlagi
proporcionalne zastopanosti, pri čemer se uporabi sistem list ali en prenosljivi glas.

2. Države članice lahko dovolijo glasovanje na podlagi sistema preferenčnih list v skladu s
postopkom, ki ga sprejmejo.

3. Voli se na splošnih neposrednih volitvah, ki so svobodne in tajne.

Člen 2

Vsaka država članica lahko v skladu s svojimi posebnimi nacionalnimi razmerami oblikuje
volilne enote za volitve v Evropski parlament ali na drugačen način razdeli svoje volilno
območje, ne da bi pri tem vplivala na proporcionalno naravo volilnega sistema.

Člen 3

Države članice lahko določijo najnižji prag za dodelitev poslanskih mest. Na ravni države ta
prag ne sme presegati 5 odstotkov oddanih glasov.

1 Opomba: Ta dokument je prečiščeno besedilo, ki ga je sestavila pravna služba Evropskega
parlamenta na podlagi Akta o volitvah predstavnikov Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami
(UL L 278, 8.10.1976, str. 5), kakor je bil spremenjen s sklepom 93/81/Euratom, ESPJ, EGS o
spremembi Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in
priložen sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z 20. septembra 1976 (UL L 33, 9.2.1993, str. 15)
in sklepu Sveta 2002/772/ES, Euratom s 25. junija 2002 in 23. septembra 2002 (UL L 283,
21.10.2002, str. 1). Od konsolidirane različice Urada za publikacije Evropske unije (CONSLEG.
1976X1008-23/09/2002) se razlikuje v dveh točkah: vsebuje alinejo pri členu 7(1) „– člana Odbora
regij“ zaradi člena 5 Amsterdamske pogodbe (UL C 340, 10.11.1997) in je preštevilčeno v skladu s
členom 2(1) Sklepa št. 2002/772/ES, Euratom.
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Člen 4

Vsaka država članica lahko določi zgornjo mejo stroškov za volilno kampanjo kandidatov.

Člen 5

1. Mandat petih let, za katerega so izvoljeni člani Evropskega parlamenta, se prične z
začetkom prve seje po vsakih volitvah.

Podaljša ali skrajša se ga lahko na podlagi drugega pododstavka člena 10(2).

2. Mandat posameznega člana se začne in konča hkrati z dobo iz odstavka 1.

Člen 6

1. Člani Evropskega parlamenta glasujejo posamično in osebno.  Pri tem niso vezani na
nobena navodila in njihov mandat ni vezan.

2. Člani Evropskega parlamenta uživajo privilegije in imunitete, ki veljajo zanje na
podlagi Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z 8. aprila 1965.

Člen 7

1. Funkcija člana Evropskega parlamenta je nezdružljiva s funkcijo:

 člana vlade države članice,

 člana Komisije Evropskih skupnosti,

 sodnika, javnega pravobranilca ali sodnega tajnika na Sodišču Evropskih skupnosti ali
Sodišču prve stopnje,

 člana sveta direktorjev Evropske centralne banke,
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 člana Računskega sodišča Evropskih skupnosti,

 Varuha človekovih pravic Evropskih skupnosti,

 člana Ekonomsko–socialnega odbora Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za
atomsko energijo,

 člana Odbora regij,

 člana odborov in drugih teles, ki so na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
in Evropske skupnosti za atomsko energijo ustanovljeni za upravljanje sredstev Skupnosti ali
za opravljanje stalne in neposredne upravne naloge,

 člana sveta direktorjev ali upravnega odbora ali zaposlenega Evropske investicijske banke,

 aktivnega uradnika ali uslužbenca institucij Evropskih skupnosti ali specializiranih teles,
ki so nanje vezana, ali Evropske centralne banke.

2. Od volitev v Evropski parlament leta 2004 je funkcija člana Evropskega parlamenta
nezdružljiva s funkcijo člana nacionalnega parlamenta.

Z odstopanjem od tega pravila in ne da bi to posegalo v odstavek 3:

 člani irskega državnega parlamenta, ki so izvoljeni v Evropski parlament na poznejših
volitvah, imajo lahko dvojni mandat do naslednjih volitev v irski državni parlament, takrat pa
se uporabi prvi pododstavek tega odstavka;

 člani parlamenta Združenega kraljestva, ki so hkrati tudi člani Evropskega parlamenta v
petletnem mandatu pred volitvami v Evropski parlament leta 2004, imajo lahko dvojni mandat
do volitev v Evropski parlament leta 2009, ko se uporabi prvi pododstavek tega odstavka.

3. Poleg tega lahko vsaka država članica pod pogoji iz člena 8 razširi pravila glede
nezdružljivosti na nacionalni ravni.
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4. Člani Evropskega parlamenta, za katere se med petletno dobo iz člena 5 uporabljajo
odstavki 1, 2 in 3, se zamenjajo v skladu s členom 13.

Člen 8

Ob upoštevanju določb tega akta urejajo volilni postopek v vsaki državi članici nacionalni
predpisi.

Ti nacionalni predpisi, v katerih se po potrebi lahko upoštevajo posebne razmere v državah
članicah, ne vplivajo na proporcionalno naravo volilnega sistema.

Člen 9

Na volitvah članov Evropskega parlamenta sme vsak volivec glasovati samo enkrat.

Člen 10

1. Volitve v Evropski parlament potekajo na dan in ob času, ki ga določi vsaka država
članica; za vse države članice pa je ta dan v istem obdobju, ki se začne v četrtek zjutraj in
konča prvo naslednjo nedeljo.

2. Država članica sme uradno objaviti rezultate svojega preštevanja šele po zaprtju volišč v
državi članici, v kateri so volivci v obdobju iz odstavka 1 glasovali zadnji.

Člen 11

1. Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno določi obdobje za prve
volitve.

2. Naslednje volitve potekajo v ustreznem obdobju zadnjega leta petletne dobe iz člena 5.

Kadar v Skupnosti ni mogoče izvesti volitev v tem obdobju, Svet po posvetovanju z
Evropskim parlamentom soglasno sprejme sklep, s katerim najmanj en mesec1 pred koncem
petletne dobe iz člena 5 določi drugo volilno obdobje, ki je lahko največ dva meseca pred
obdobjem, določenim v skladu s prvim podstavkom, ali največ mesec dni po njem.

1 V različici Sklepa 2002/772/ES, Euratom, kot je bila objavljena v Uradnem listu, je bilo navedeno
obdobje eno leto, razen v angleški in španski različici.
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3. Brez poseganja v člen 196 Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in
člen 109 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo se Evropski
parlament brez predhodnega sklica sestane prvi torek po izteku enega meseca od konca
volilnega obdobja.

4. Pristojnosti Evropskega parlamenta prenehajo z začetkom prve seje novega Evropskega
parlamenta.

Člen 12

Evropski parlament potrdi mandate članov Evropskega parlamenta.  V ta namen se seznani z
uradno razglašenimi izidi v državah članicah, in odloča v sporih, ki lahko izhajajo iz določb
tega akta, razen v tistih, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov, na katere se akt sklicuje.

Člen 13

1. Sedež se sprosti, kadar mandat člana Evropskega parlamenta preneha zaradi odstopa,
smrti ali razrešitve.

2. Vsaka država članica ob upoštevanju drugih določb tega akta določi ustrezne postopke
za zapolnjevanje sedežev, ki so se sprostili med petletnim mandatom iz člena 5, za preostanek
te dobe.

3. Kadar zakonodaja države članice izrecno ureja razrešitev člana Evropskega parlamenta,
ta mandat preneha v skladu s temi pravnimi predpisi.  Pristojni nacionalni organi o tem
obvestijo Evropski parlament.

4. Kadar se sedež sprosti zaradi odstopa ali smrti, predsednik Evropskega parlamenta o
tem takoj obvesti pristojne organe zadevne države članice.

Člen 14

Če se izkaže, da je za izvedbo tega akta treba sprejeti ukrepe, Svet na predlog Evropskega
parlamenta in po posvetovanju s Komisijo soglasno sprejme potrebne ukrepe, potem ko si je
prizadeval, da bi v okviru Spravnega odbora, ki ga sestavljajo Svet in predstavniki
Evropskega parlamenta, dosegel sporazum z Evropskim parlamentom.
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Člen 15

Ta akt je sestavljen v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, irskem,
italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri
čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Prilogi I in II sta sestavni del tega akta.

Člen 16

Določbe tega akta začnejo veljati prvi dan meseca po mesecu prejema zadnjega uradnega
obvestila iz sklepa.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og

seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-

sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one

thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle

naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-

ventig.

PRILOGA I
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Združeno kraljestvo bo uveljavljalo določbe tega akta samo v okviru Združenega kraljestva.

PRILOGA II

Izjava o členu 14

Kar zadeva postopek v Spravnem odboru, je dogovorjeno, da se uporabljajo določbe iz
odstavkov 5, 6 in 7 postopka, določenega v skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in
Komisije z dne 4. marca 19751.

1 UL C 89, 22. 4. 1975, str. 1.
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PROTOKOL (št. 7)
O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH EVROPSKE UNIJE

VISOKE POGODBENICE SO SE

OB UPOŠTEVANJU, da skladno s lenom 343 Pogodbe o delovanju Evropske unije in lenom 191
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (ESAE), Evropska unija in ESAE na
ozemljih držav lanic uživata privilegije in imunitete, ki jih potrebujeta za opravljanje svojih nalog,

DOGOVORILE o naslednjih dolo bah, ki so priložene Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju
Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo:

POGLAVJE I

NEPREMI NINE, SREDSTVA, PREMOŽENJE IN POSLOVANJE EVROPSKE UNIJE

len 1

Prostori in stavbe Unije so nedotakljivi. Ne smejo se preiskovati, zase i, zapleniti ali razlastiti.
Nepremi nine in premoženje Unije ne morejo biti predmet upravnega ali pravnega prisilnega ukrepa
brez dovoljenja Sodiš a.

len 2

Arhivi Unije so nedotakljivi.

len 3

Unija, njena sredstva, prihodki in drugo premoženje so oproš eni vseh neposrednih davkov.

Vlade držav lanic vsakokrat, ko je mogo e, sprejmejo ustrezne ukrepe za odpustitev ali vra ilo
zneskov posrednih davkov ali davkov na promet, ki so vklju eni v ceno nepremi nine ali premi

nine, e Unija za svoje službene potrebe izvede ve je nakupe, katerih cena vklju uje tovrstne davke.
Vendar pa uporaba teh ukrepov ne sme povzro iti izkrivljanja konkurence v Uniji.

Ne odobri se oprostitev za davke in dajatve, ki so le pla ilo za zagotavljanje javnih storitev.

SLC 202/266 Uradni list Evropske unije 7.6.2016
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len 4

Unija je oproš ena vseh carin, prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za predmete, namenjene
službeni uporabi; tako uvoženih predmetov se na ozemlju države, v katero so bili uvoženi, ne sme
odpla no ali neodpla no odstopiti, razen pod pogoji, ki jih je odobrila vlada te države.

Unija je oproš ena tudi vseh carin ter prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za svoje publikacije.

POGLAVJE II

SPORAZUMEVANJE IN PREPUSTNICE

len 5
(prejšnji len 6)

Pri uradnem sporazumevanju in prenosu vseh svojih dokumentov uživajo institucije Unije na
ozemlju vsake države lanice tako obravnavanje, kakršno ta država daje diplomatskim predstavni
štvom.

Uradnega dopisovanja in drugega uradnega sporazumevanja institucij Unije se ne sme cenzurirati.

len 6
(prejšnji len 7)

lanom in uslužbencem institucij Unije lahko predsedniki teh institucij izdajo prepustnice v obliki,
ki jo bo dolo il Svet z navadno ve ino in ki jih organi držav lanic priznajo kot veljavne potne
dokumente. Te prepustnice se izdajo uradnikom in drugim uslužbencem pod pogoji, dolo enimi
v kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Unije.

Komisija lahko sklepa sporazume, na podlagi katerih so te prepustnice priznane kot veljavni potni
dokumenti na ozemlju tretjih držav.

POGLAVJE III

LANI EVROPSKEGA PARLAMENTA

len 7
(prejšnji len 8)

Prosto gibanje lanov Evropskega parlamenta do kraja zasedanja Evropskega parlamenta ali nazaj se
ne sme upravno ali kako druga e omejevati.

SL7.6.2016 Uradni list Evropske unije C 202/267
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lani Evropskega parlamenta uživajo pri carinskem in deviznem nadzoru:

(a) enake olajšave, kot jih njihove vlade podeljujejo visokim uradnikom, ko potujejo v tujino zaradi
za asne uradne naloge;

(b) enake olajšave, kot jih vlade drugih držav lanic podeljujejo predstavnikom tujih vlad na za asni
uradni nalogi.

len 8
(prejšnji len 9)

Zoper lana Evropskega parlamenta se ne sme za eti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega
ne sme za eti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

len 9
(prejšnji len 10)

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njeni lani uživajo:

(a) na ozemlju svoje države imunitete, priznane lanom parlamenta te države;

(b) na ozemlju vseh drugih držav lanic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postop
kom.

Za lane velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in
nazaj.

Kadar je lan zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogo e in Evrop
skemu parlamentu ne prepre uje uresni evanja pravice do odvzema imunitete svojemu lanu.

POGLAVJE IV

PREDSTAVNIKI DRŽAV LANIC, KI SODELUJEJO PRI DELU INSTITUCIJ
EVROPSKE UNIJE

len 10
(prejšnji len 11)

Predstavniki držav lanic, ki sodelujejo pri delu institucij Unije, njihovi svetovalci in tehni ni strokov
njaki pri opravljanju svojih nalog in medtem, ko potujejo do kraja zasedanja in nazaj, uživajo
obi ajne privilegije, imunitete in olajšave.

Ta len se uporablja tudi za lane svetovalnih organov Unije.

SLC 202/268 Uradni list Evropske unije 7.6.2016
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POGLAVJE V

URADNIKI IN DRUGI USLUŽBENCI EVROPSKE UNIJE

len 11
(prejšnji len 12)

Na ozemlju vsake države lanice in ne glede na njihovo državljanstvo, uradniki in drugi uslužbenci
Unije:

(a) uživajo, ob upoštevanju dolo b pogodb, ki se nanašajo na odgovornost uradnikov in drugih
uslužbencev do Unije, in ob upoštevanju pristojnosti Sodiš a Evropske unije v sporih med Unijo
in njenimi uradniki in drugimi uslužbenci, imuniteto pred sodnimi postopki za dejanja, storjena
pri opravljanju uradnih dolžnosti, vklju no z izgovorjenimi ali zapisanimi besedami. To imuni
teto uživajo tudi po prenehanju funkcije;

(b) zanje ter za njihove zakonce in vzdrževane družinske lane ne veljajo omejitve glede priselje
vanja ali formalnosti glede registriranja tujcev;

(c) uživajo enake olajšave, kot jih imajo obi ajno uradniki mednarodnih organizacij glede mone
tarnih ali deviznih predpisov;

(d) imajo pravico, da brez carine uvozijo pohištvo in druge predmete za osebno uporabo, ko prvi
prevzemajo dolžnost v zadevni državi, in jih potem ob prenehanju dolžnosti v tej državi brez
carin ponovno izvozijo; v obeh primerih pod pogoji, ki jih vlada države, v kateri uresni ujejo to
pravico, šteje za potrebne;

(e) imajo pravico uvoziti brez carine avtomobil za osebno uporabo, pridobljen v državi njihovega
zadnjega prebivališ a ali države njihovega državljanstva, pod pogoji, ki veljajo na doma em trgu
te države, ter ga ponovno izvoziti brez carine, v obeh primerih pod pogoji, ki jih vlada države,
v kateri uresni ujejo to pravico, šteje za potrebne.

len 12
(prejšnji len 13)

Uradniki in drugi uslužbenci Unije so dolžni pla evati davek v korist Unije od pla , mezd in
prejemkov, ki jih prejemajo od Unije, v skladu s pogoji in postopki, ki jih dolo ita Evropski
parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z zadevnimi
institucijami.

Oproš eni so nacionalnih davkov od pla , mezd in prejemkov, ki jih pla uje Unija.

SL7.6.2016 Uradni list Evropske unije C 202/269

A2_Protokol št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije

- 15 - 



len 13
(prejšnji len 14)

Pri izvajanju davka od dohodka, od premoženja in od dediš in ter pri uporabi konvencij o izogi
banju dvojnega obdav evanja, sklenjenih med državami lanicami Unije, se za uradnike in druge
uslužbence Unije, ki imajo izklju no zaradi opravljanja svojih dolžnosti v službi Unije prebivališ e na
ozemlju države lanice, ki ni država njihovega dav nega domicila v asu, ko nastopijo službo pri
Uniji, šteje tako v državi njihovega dejanskega prebivališ a kot v državi njihovega dav nega domi
cila, da so obdržali domicil v slednji državi, e je ta država lanica Unije. Ta dolo ba se uporablja
tudi za zakonca, kolikor ta sam ne opravlja pridobitne dejavnosti in za vzdrževane otroke, za katere
skrbijo osebe iz tega lena.

Premi nine oseb iz prejšnjega odstavka, ki so na ozemlju države bivanja, so v tej državi oproš ene
davka od dediš in; pri odmeri tega davka se ob upoštevanju pravic tretjih držav in ob morebitni
uporabi dolo b mednarodnih konvencij o dvojnem obdav evanju šteje, da so take premi nine na
ozemlju države dav nega domicila.

Pri uporabi dolo b tega lena se ne upošteva domicil, pridobljen izklju no zaradi opravljanja dolž
nosti v službi drugih mednarodnih organizacij.

len 14
(prejšnji len 15)

Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju
z zadevnimi institucijami dolo ita sistem socialnovarnostnih dajatev za uradnike in druge uslužbence
Unije.

len 15
(prejšnji len 16)

Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju
z drugimi zadevnimi institucijami dolo ita kategorije uradnikov in drugih uslužbencev Unije, za
katere se v celoti ali delno uporabljajo dolo be lena 11, drugega odstavka lena 12 in lena 13.

Vladam držav lanic se redno sporo ajo imena, službeni položaji in naslovi uradnikov in drugih
uslužbencev, vklju enih v take kategorije.
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POGLAVJE VI

PRIVILEGIJI IN IMUNITETE PREDSTAVNIŠTEV TRETJIH DRŽAV PRI EVROPSKI
UNIJI

len 16
(prejšnji len 17)

Država lanica, na ozemlju katere ima Unija sedež, priznava predstavništvom tretjih držav, ki so
akreditirane pri Uniji, obi ajne diplomatske imunitete.

POGLAVJE VII

SPLOŠNE DOLO BE

len 17
(prejšnji len 18)

Uradnikom in drugim uslužbencem Unije se priznajo privilegiji, imunitete in olajšave izklju no
v interesu Unije.

Vsaka institucija Unije mora uradniku ali drugemu uslužbencu odvzeti priznano imuniteto, kadar
meni, da odvzem imunitete ni v nasprotju z interesi Unije.

len 18
(prejšnji len 19)

Institucije Unije sodelujejo s pristojnimi organi zadevnih držav lanic pri uporabi tega protokola.

len 19
(prejšnji len 20)

leni 11 do 14 in len 17 se uporabljajo za predsednika Evropskega sveta.

Uporabljajo se tudi za lane Komisije.

len 20
(prejšnji len 21)

leni 11 do 14 in len 17 se uporabljajo za sodnike, generalne pravobranilce, sodnega tajnika in
pomožne poro evalce Sodiš a Evropske unije, ne da bi to posegalo v dolo be lena 3 Protokola
o statutu Sodiš a Evropske unije, ki se nanaša na imuniteto sodnikov in generalnih pravobranilcev
pred sodnimi postopki.
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len 21
(prejšnji len 22)

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko investicijsko banko, za lane njenih organov, njene
zaposlene in za predstavnike držav lanic, ki sodelujejo pri njenem delu, ne da bi to posegalo
v dolo be protokola o statutu banke.

Poleg tega je Evropska investicijska banka oproš ena vseh davkov in podobnih dajatev ob pove anju
svojega kapitala ter raznih formalnosti, ki so s tem lahko povezane v državi, v kateri ima banka
sedež. Ob njenem prenehanju delovanja ali likvidaciji prav tako ni nikakršnih dajatev. Dejavnosti
banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu z njenim statutom, pa tudi niso predmet kakršnih
koli prometnih davkov.

len 22
(prejšnji len 23)

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko centralno banko, za lane njenih organov in zaposlene,
brez poseganja v dolo be Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske
centralne banke.

Poleg tega je Evropska centralna banka oproš ena vseh davkov in podobnih dajatev ob pove anju
svojega kapitala ter raznih formalnosti, ki so s tem lahko povezane v državi, v kateri ima banka
sedež. Dejavnosti banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu s statutom Evropskega sistema
centralnih bank in Evropske centralne banke, niso predmet kakršnih koli prometnih davkov.
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To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene 
odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske 

unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu 

►B Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo 

(UL L 304, 20.11.2010, str. 47) 

spremenjena z: 

Uradni list 
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Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in 
Evropsko komisijo 

I. PODROČJE UPORABE 

1. Da bi se bolje odrazilo novo „posebno partnerstvo“ med Parla
mentom in Komisijo se instituciji sporazumeta o naslednjih ukrepih za 
okrepitev politične odgovornosti in legitimnosti Komisije, širitev 
konstruktivnega dialoga, izboljšanje pretoka informacij med instituci
jama ter sodelovanja pri postopkih in načrtovanju. 

Sporazumeta se tudi o specifičnih določbah: 

— o srečanjih Komisije z nacionalnimi strokovnjaki, kakor določa 
Priloga I, 

— o pošiljanju zaupnih informacij Parlamentu, kakor določa Priloga II, 

— o pogajanjih o mednarodnih sporazumih in njihovi sklenitvi, kakor 
določa Priloga III, in 

— ter o časovnem razporedu delovnega programa Komisije, nave
denem v Prilogi IV. 

II. POLITIČNA ODGOVORNOST 

2. Kandidat za predsednika Komisije bo po tem, ko ga imenuje 
Evropski svet, Parlamentu predložil politične smernice za svoj mandat, 
da omogoči informirano izmenjavo mnenj s Parlamentom, preden Parla
ment glasuje o njegovi izvolitvi. 

3. Parlament se v skladu s členom 106 svojega poslovnika pravo 
časno pred začetkom postopkov za odobritev nove Komisije posvetuje z 
izvoljenim predsednikom Komisije. Parlament upošteva pripombe izvo
ljenega predsednika. 

Kandidati za člane Komisije zagotovijo popolno razkritje vseh 
pomembnih podatkov v skladu z načelom neodvisnosti iz člena 245 
PDEU. 

Postopki so zasnovani tako, da zagotavljajo odprto, pošteno in dosledno 
oceno predlagane Komisije kot celote. 

▼M1 
4. Vsak član Komisije prevzema politično odgovornost za ukrepe na 
področju, za katerega je pristojen, brez poseganja v načelo kolegialnosti 
znotraj Komisije. 

Predsednik Komisije je v celoti odgovoren za ugotavljanje kakršnega 
koli navzkrižja interesov, ki članu Komisije onemogoča opravljanje 
njegovih dolžnosti. 

Predsednik Komisije je odgovoren tudi za vse nadaljnje ukrepe, sprejete 
v tovrstnih okoliščinah, in o tem nemudoma pisno obvesti predsednika 
Parlamenta. 

Sodelovanje članov Komisije v volilnih kampanjah ureja Kodeks 
ravnanja za člane Komisije. 

▼B
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Člani Komisije lahko sodelujejo v volilnih kampanjah na volitvah v 
Parlament, tudi v vlogi kandidatov. Evropske politične stranke jih 
lahko izberejo tudi za vodilne kandidate („Spitzenkandidat“) za položaj 
predsednika Komisije. 

Predsednik Komisije pravočasno obvesti Parlament o tem, ali bo eden 
ali več članov Komisije kandidiralo v volilnih kampanjah na volitvah v 
Parlament, in o ukrepih, ki so bili sprejeti, da bi zagotovili spoštovanje 
načel neodvisnosti, poštenosti in diskretnosti iz člena 245 PDEU in 
Kodeksa ravnanja za člane Komisije. 

Član Komisije, ki je kandidat ali sodeluje v volilni kampanji na volitvah 
v Parlament, se zaveže, da med volilno kampanjo ne bo zavzel stališč, 
ki ne bi bila v skladu z njegovo dolžnostjo varovanja zaupnosti ali bi 
kršila načelo kolegialnosti. 

Član Komisije, ki je kandidat ali sodeluje v volilni kampanji na volitvah 
v Parlament, ne sme uporabljati človeških ali materialnih virov Komisije 
za dejavnosti, povezane z volilno kampanjo. 

▼B 
5. Če Parlament predsednika Komisije pozove, naj izreče svoje 
nezaupanje posameznemu članu Komisije, ta resno premisli, ali bo 
zahteval odstop tega člana v skladu s členom 17(6) PEU. Predsednik 
od tega člana zahteva odstop ali pa na naslednjem delnem zasedanju 
Parlamenta pojasni, zakaj tega ni storil. 

6. Kadar je zamenjava določenega člana Komisije v času njegovega 
mandata v skladu z drugim odstavkom člena 246 PDEU neizogibna, 
predsednik Komisije, preden poda svoje soglasje k odločitvi Sveta, 
resno pretehta izid posvetovanja s Parlamentom. 

Parlament zagotovi čimprejšnjo izvedbo njegovih postopkov, da se 
predsedniku Komisije omogoči, da resno pretehta mnenje Parlamenta, 
preden je kandidat imenovan. 

Podobno, v skladu s tretjim odstavkom člena 246 PDEU, ko je 
preostanek mandata Komisije kratek, predsednik Komisije resno 
pretehta stališče Parlamenta. 

7. Če namerava predsednik Komisije med trajanjem svojega mandata 
prerazporediti pristojnosti med člani Komisije v skladu s členom 248 
PDEU, o tem obvesti Parlament pravočasno za zadevno parlamentarno 
posvetovanje o teh spremembah. Predsednikova odločitev o prerazpore
ditvi resorjev lahko začne veljati takoj. 

8. Če Komisija predlaga revizijo pravil ravnanja komisarjev, pove
zanih z navzkrižjem interesov ali etičnim ravnanjem, prosi Parlament za 
mnenje. 

▼M1
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III. KONSTRUKTIVNI DIALOG IN PRETOK INFORMACIJ 

(i) Splošne določbe 

9. Komisija zagotovi, da bo spoštovala temeljno načelo enake obrav
nave Parlamenta in Sveta, zlasti glede dostopa do sestankov in posre
dovanja prispevkov ali drugih informacij, zlasti o zakonodajnih in prora 
čunskih zadevah. 

10. Komisija v okviru svojih pristojnosti sprejme ukrepe za večjo 
vključitev Parlamenta, tako da kar najbolj upošteva njegova mnenja 
na področju skupne zunanje in varnostne politike. 

11. Sprejmejo se naslednji ukrepi za uresničitev „posebnega partner
stva“ med Parlamentom in Komisijo: 

— predsednik Komisije se bo na zahtevo Parlamenta najmanj dvakrat 
letno sestal s konferenco predsednikov, da bi razpravljali o zadevah 
v skupnem interesu, 

— predsednik Komisije bo redno vodil dialog s predsednikom Evrop
skega parlamenta o ključnih horizontalnih vprašanjih in glavnih 
zakonodajnih predlogih. Takšen dialog bi moral vključevati tudi 
vabila predsedniku Parlamenta, naj se udeleži sestankov kolegija 
komisarjev, 

— predsednika Komisije ali podpredsednika, odgovornega za medinsti
tucionalne odnose, se povabi, da se udeležita sestankov konference 
predsednikov in konference predsednikov odborov, ko se obravna
vajo posebna vprašanja v zvezi določanjem dnevnega reda plenar
nega zasedanja, medinstitucionalnimi odnosi med Parlamentom in 
Komisijo ter zakonodajnimi in proračunskimi zadevami, 

— organizirajo se letni sestanki med konferenco predsednikov in konfe
renco predsednikov odborov na eni ter kolegija komisarjev na drugi 
strani, kjer se obravnavajo pomembna vprašanja, vključno s pripravo 
in izvedbo delovnega programa Komisije, 

— konferenca predsednikov in konferenca predsednikov odborov 
pravočasno obvestita Komisijo o izidih njihovih razprav z medin
stitucionalno razsežnostjo. Parlament prav tako popolnoma in redno 
obvešča Komisijo o izidih svojih sestankov, na katerih se obravnava 
priprava delnih zasedanj, ob upoštevanju mnenj Komisije, vse ne 
glede na točko 45, 

— generalna sekretarja Parlamenta in Komisije se redno sestajata, da se 
zagotovi reden pretok pomembnih informacij med institucijama. 

12. Vsak član Komisije zagotovi reden in neposreden pretok infor
macij med njim in predsednikom zadevnega parlamentarnega odbora. 

13. Komisija ne objavi nobenega zakonodajnega predloga ali 
pomembne pobude oziroma odločitve, preden o tem pisno ne obvesti 
Parlamenta. 

▼B
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Na osnovi delovnega programa Komisije instituciji v medsebojnem 
soglasju vnaprej določita ključne pobude, ki bodo predstavljene na 
plenarnem zasedanju. Načeloma bo Komisija predstavila te pobude 
najprej na plenarnem zasedanju in šele nato javnosti. 

Podobno določita tiste predloge in pobude, ki se predstavijo konferenci 
predsednikov ali o katerih se na ustrezen način obvesti pristojni parla
mentarni odbor ali njegovega predsednika. 

Ti sklepi se sprejmejo v okviru rednega dialoga med institucijama, 
predvidenega v točki 11, ter se redno posodabljajo, ob upoštevanju 
morebitnih političnih dogodkov. 

14. Če se interni dokument Komisije, o katerem Parlament ni bil 
obveščen v skladu s tem okvirnim sporazumom, razširja zunaj institucij, 
lahko predsednik Parlamenta zahteva, da se zadevni dokument nemu
doma pošlje Parlamentu, da se ga posreduje poslancem, ki ga morebiti 
zahtevajo. 

15. Komisija bo dala na voljo vse informacije in dokumentacijo o 
sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v okviru priprave in izvajanje 
zakonodaje Unije, vključno z nezavezujočimi in delegiranimi akti. Če 
parlament to zahteva, lahko Komisija na te sestanke povabi tudi stro
kovnjake. 

Določbe v zvezi s tem so opredeljene v Prilogi I. 

16. V treh mesecih po sprejetju resolucije parlamenta Komisija v 
pisni obliki sporoči Parlamentu informacije o ukrepih, sprejetih kot 
odgovor na posebne zahteve, ki jih je Parlament v svojih resolucijah 
naslovil nanjo, vključno v primerih, ko mnenj Parlamenta ni mogla 
upoštevati. Kadar je zahteva nujna, se obdobje lahko skrajša. Lahko 
se podaljša za en mesec, če je zaradi zahteve potrebno bolj izčrpno 
delo in če se to primerno utemelji. Parlament zagotovi, da se te infor
macije razširijo po vsej instituciji. 

Parlament si bo prizadeval, da se izogne postavljanju vprašanj za ustni 
ali pisni odgovor o zadevah, o katerih je Komisija s pisnim sporočilom 
že obvestila Parlament o svojem stališču. 

Komisija se zaveže, da bo poročala o konkretnih nadaljnjih ukrepih v 
zvezi z vsemi zahtevami za predložitev predloga po členu 225 PDEU 
(zakonodajno samoiniciativno poročilo) v treh mesecih po sprejetju 
ustrezne resolucije na plenarnem zasedanju. Komisija poda zakonodajni 
predlog najpozneje v enem letu ali ta predlog uvrsti v svoj delovni 
program za naslednje leto. Če Komisija ne predloži predloga, Parla
mentu natančno obrazloži razloge. 

Komisija se tudi zaveže k tesnemu in zgodnjemu sodelovanju med 
Parlamentom in Komisijo pri vseh zakonodajnih pobudah, ki izhajajo 
iz državljanskih pobud. 

▼B
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V zvezi s postopkom podelitve razrešnice se uporabljajo posebne 
določbe iz točke 31. 

17. Kadar se pobude, priporočila ali zahteve po zakonodajnih aktih 
vložijo v skladu s členom 289(4) PDEU, Komisija obvesti Parlament, če 
ta tako zahteva, o svojem stališču o teh predlogih pred pristojnim 
parlamentarnim odborom. 

18. Instituciji soglašata, da bosta sodelovali na področju odnosov z 
nacionalnimi parlamenti. 

Parlament in Komisija sodelujeta pri izvajanju Protokola št. 2 k PDEU o 
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Tako sodelovanje vklju 
čuje dogovore v zvezi z vsakim potrebnim prevodom obrazloženih 
mnenj, ki jih predložijo nacionalni parlamenti. 

Ko se dosežejo pragovi iz člena 7 Protokola št. 2 k PDEU, Komisija 
skupaj s svojim mnenjem o zadevi predloži prevode vseh obrazloženih 
mnenj, ki jih predložijo nacionalni parlamenti. 

19. Komisija obvesti Parlament o seznamu skupin strokovnjakov, 
ustanovljenih z namenom, da Komisiji pomagajo pri izvrševanju njene 
pravice do zakonodajne pobude. Seznam se redno posodablja in je 
javen. 

V tem okviru Komisija na ustrezen način obvesti pristojni parlamentarni 
odbor, na posebno in obrazloženo zahtevo njegovega predsednika, o 
dejavnostih in sestavi takšnih skupin. 

20. S pomočjo ustreznih mehanizmov instituciji vodita konstruktivni 
dialog o vprašanjih v zvezi s pomembnimi upravnimi zadevami, zlasti o 
vprašanjih, ki neposredno vplivajo na upravo samega Parlamenta. 

21. Ko Parlament pripravi revizijo Poslovnika v zvezi z odnosi s 
Komisijo, bo prosil Komisijo za mnenje. 

22. Kadar se uveljavlja zaupnost v zvezi s katero koli informacijo, 
posredovano na podlagi tega okvirnega sporazuma, se uporabljajo 
določbe iz Priloge II. 

(ii) Mednarodni sporazumi in širitev 

23. Parlament je nemudoma in popolnoma obveščen na vseh stop
njah pogajanj o mednarodnih sporazumih in njihovi sklenitvi, vključno 
z določitvijo smernic za pogajanja. Komisija deluje tako, da v celoti 
izvršuje svoje obveznosti po členu 218 PDEU, hkrati pa spoštuje vlogo 
vsake institucije v skladu s členom 13(2) PEU. 

Komisija uporabi ureditev iz Priloge III. 

24. Informacije iz točke 23 se Parlamentu zagotovijo dovolj zgodaj, 
da lahko slednji po potrebi izrazi svoje mnenje in da lahko Komisija ta 
mnenja čim bolj upošteva. Te informacije se načeloma zagotovijo Parla
mentu prek pristojnega parlamentarnega odbora in po potrebi na 
plenarnem zasedanju. V primerih, ko je to upravičeno, se te informacije 
zagotovijo več kot enemu parlamentarnemu odboru. 

▼B
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Parlament in Komisija se zavežeta, da bosta vzpostavila ustrezne 
postopke in jamstva za pošiljanje zaupnih informacij od Komisije Parla
mentu v skladu z določbami Priloge II. 

25. Instituciji priznavata, da zaradi njunih različnih institucionalnih 
vlog Komisija predstavlja Evropsko unijo v mednarodnih pogajanjih, z 
izjemo tistih, ki zadevajo skupno zunanjo in varnostno politiko, in 
drugih primerov, določenih v Pogodbah. 

Kadar Komisija zastopa Unijo na mednarodnih konferencah, na zahtevo 
Parlamenta olajša vključitev delegacije poslancev Evropskega parla
menta kot opazovalcev v delegacije Unije, tako da je nemudoma in 
popolnoma obveščen o odvijanju konference. Komisija se zavezuje, 
kadar je to ustrezno, da bo sistematično obveščala delegacijo Parlamenta 
o izidu pogajanj. 

Poslanci Evropskega parlamenta ne smejo neposredno sodelovati v teh 
pogajanjih. Komisija jim lahko ob upoštevanju pravnih, tehničnih in 
diplomatskih možnosti podeli status opazovalcev. V primeru zavrnitve, 
bo Komisija obvestila Parlament o razlogih za to. 

Poleg tega Komisija olajša vključitev poslancev Evropskega parlamenta 
kot opazovalcev v vse pomembne sestanke, za katere je odgovorna, 
pred pogajalskimi sejami in po njih. 

26. Komisija pod enakimi pogoji sistematično obvešča Parlament o 
sestankih organov, ki jih ustanovijo večstranski mednarodni sporazumi, 
v katere je vključena Unije, ter olajša dostop kot opazovalcem 
poslancem Evropskega parlamenta, ki so del delegacij Unije, do teh 
sestankov, kadarkoli se te organe pozove, da sprejmejo odločitve, za 
katere se zahteva odobritev Parlamenta ali zaradi izvajanja katerih je 
lahko potrebno sprejetje pravnih aktov v skladu z rednim zakonodajnim 
postopkom. 

27. Komisija ob teh priložnostih delegaciji Parlamenta, vključeni v 
delegacije Unije v mednarodnih konferencah, da tudi možnost uporabe 
vseh sredstev delegacije Unije, v skladu s splošnim načelom dobrega 
sodelovanja med institucijami in ob upoštevanju logističnih zmogljivo
sti. 

Predsednik Parlamenta predsedniku Komisije pošlje predlog o vključitvi 
delegacije Parlamenta v delegacijo Unije najpozneje 4 tedne pred 
začetkom konference ter navede vodjo delegacije Parlamenta in število 
poslancev Evropskega parlamenta, ki naj se vključijo. V posebno upra
vičenih primerih se ta rok lahko izjemoma skrajša. 

Število poslancev Evropskega parlamenta, vključenih v delegacijo Parla
menta, in podpornega osebja je sorazmerno celotni velikosti delegacije 
Unije. 

▼B
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28. Komisija izčrpno obvešča Parlament o napredku pristopnih poga
janj, zlasti o njihovih glavnih vidikih in razvoju, da lahko slednji svoja 
stališča pravočasno izrazi preko ustreznih parlamentarnih postopkov. 

29. Ko Parlament o zadevah iz točke 28 na podlagi člena 90(4) 
svojega poslovnika sprejme priporočilo in če se Komisija iz pomembnih 
razlogov odloči, da takega priporočila ne more podpreti, obrazloži 
razloge pred Parlamentom na plenarnem zasedanju ali na prihodnji 
seji pristojnega parlamentarnega odbora. 

(iii) Izvrševanje proračuna 

30. Preden na donatorskih konferencah Komisija obljubi finančno 
pomoč, ki pomeni nove finančne obveznosti in za katero je potrebna 
privolitev proračunskega organa, proračunski organ o tem obvesti in 
preuči njegove pripombe. 

31. V zvezi z letno razrešnico, ki jo ureja člen 319 PDEU, Komisija 
pošlje vse informacije, potrebne za nadzor izvrševanja proračuna za 
zadevno leto, ki jih v ta namen zahteva predsednik parlamentarnega 
odbora, pristojnega za postopek podelitve razrešnice na podlagi Priloge 
VII Poslovnika Parlamenta. 

Če se pojavijo nove okoliščine v zvezi s preteklimi leti, za katera je bila 
razrešnica že podeljena, Komisija posreduje vse potrebne informacije o 
zadevi z namenom, da se doseže rešitev, ki je sprejemljiva za obe strani. 

(iv) Odnos z regulativnimi agencijami 

32. Kandidati za mesto izvršnega direktorja regulativnih agencij bi se 
morali udeležiti predstavitev v parlamentarnih odborih. 

Poleg tega si bosta Komisija in Parlament v zvezi z razpravami medin
stitucionalne delovne skupine o agencijah, ustanovljene marca 2009, 
prizadevala za skupni pristop k vlogi in položaju decentraliziranih 
agencij v institucionalnem ustroju Unije, s skupnimi smernicami za 
ustanavljanje, strukturo in delovanje teh agencij, skupaj z vprašanji 
financiranja, proračuna, nadzora in upravljanja. 

IV. SODELOVANJE NA PODROČJU ZAKONODAJNIH POSTOPKOV 
IN NAČRTOVANJA 

(i) Delovni program Komisije in načrtovanje Evropske unije 

33. Komisija začne letno in večletno načrtovanje programov Unije z 
namenom, da se dosežejo medinstitucionalni sporazumi. 

34. Komisija vsako leto predstavi svoj delovni program. 

▼B
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35. Instituciji sodelujeta v skladu s časovnim razporedom iz Pri- 
loge IV. 

Komisija upošteva naloge, ki jih je Parlament ocenil kot prednostne. 

Komisija zagotovi zadostno količino podrobnih informacij o tem, kaj se 
načrtuje pod vsako točko njenega delovnega programa. 

36. Komisija pojasni kdaj ne more predložiti posamičnih predlogov v 
njenem delovnem programu za zadevno leto, ali ko se oddalji od 
svojega programa. Podpredsednik Komisije, pristojen za medinstitucio
nalne odnose, se zavezuje, da bo redno poročal konferenci predsednikov 
o političnem izvajanju delovnega programa Komisije za zadevno leto. 

(ii) Postopki za sprejetje aktov 

37. Komisija se zavezuje, da bo natančno preučila spremembe k 
svojim zakonodajnim predlogom, ki jih je sprejel Parlament, z namenom 
njihovega upoštevanja v katerem koli spremenjenem predlogu. 

Komisija se zavezuje, da bo pri tem, ko bo v skladu s členom 294 
PDEU podala mnenje o spremembah Parlamenta, kar najbolj upoštevala 
spremembe, sprejete med drugo obravnavo; če se zaradi pomembnih 
razlogov in po presoji kolegija odloči, da ne bo sprejela ali podprla 
takih sprememb, obrazloži svojo odločitev v Parlamentu, vsekakor pa 
v svojem mnenju o spremembah Parlamenta v skladu s točko (c) člena 
294(7) PDEU. 

38. Parlament se zaveže, da pri obravnavi pobude, ki jo preloži 
najmanj četrtina držav članic v skladu s členom 76 PDEU, ne bo sprejel 
poročila v ustreznem odboru, preden od Komisije ne dobi mnenja o 
pobudi. 

Komisija se zaveže, da bo o taki pobudi podala svoje mnenje najkasneje 
v 10 tednih po tem, ko je bila pobuda vložena. 

39. Komisija pravočasno in podrobno obrazloži umik katerega koli 
od svojih predlogov, o katerem je Parlament že podal svoje mnenje v 
prvi obravnavi. 

Komisija na začetku svojega mandata opravi revizijo vseh predlogov, o 
katerih tečejo postopki, z namenom, da jih politično potrdi ali umakne, 
ob upoštevanju mnenj, ki ga jih izrazil Parlament. 

40. Za posebne zakonodajne postopke, o katerih se je treba posveto
vati s Parlamentom, vključno z drugimi postopki, kot so tisti iz člena 
148 PDEU, Komisija: 

(i) sprejme ukrepe, da bolje vključi Parlament, in sicer tako, da čim 
bolj upošteva mnenja Parlamenta, zlasti zato, da zagotovi, da ima 
Parlament dovolj časa za preučitev predloga Komisije; 

▼B

B1_Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo

- 37 - 



 

02010Q1120(01) — SL — 07.02.2018 — 001.001 — 10 

(ii) zagotovi, da so organi Sveta pravočasno opozorjeni, naj ne dose 
žejo političnega sporazuma o njenih predlogih, preden Parlament ni 
sprejel svojega mnenja. Zaprosi, naj se razprava na ministrski ravni 
zaključi šele po tem, ko so imeli člani Sveta na voljo dovolj časa za 
preučitev mnenja Parlamenta; 

(iii) zagotovi, da Svet upošteva pravila, ki jih je razvilo Sodišče 
Evropske unije, po katerih je v primeru, ko Svet bistveno spremeni 
predlog Komisije, potrebno ponovno posvetovanje s Parlamentom. 
Komisija obvesti Parlament o vsakem opozorilu Svetu glede 
potrebe po ponovnem posvetovanju; 

(iv) se zavezuje, da bo po potrebi umaknila zakonodajni predlog, ki ga 
je Parlament zavrnil. Če se Komisija zaradi pomembnih razlogov in 
po presoji kolegija odloči ohraniti svoj predlog, razloge za tako 
odločitev predstavi v izjavi pred Parlamentom. 

41. Po drugi strani se za izboljšanje zakonodajnega načrtovanja 
Parlament zavezuje: 

(i) načrtovati zakonodajne dele svojih dnevnih redov, tako da bodo v 
skladu z delovnim programom Komisije in resolucijami, ki jih je 
sprejel v zvezi s tem programom, zlasti ob upoštevanju boljšega 
načrtovanja prednostnih razprav; 

(ii) kolikor je koristno za postopek, upoštevati primerne roke pri spre
jetju svojega stališča v prvi obravnavi, in sicer v rednem zakono
dajnem postopku ali svojega mnenja v postopku posvetovanja; 

(iii) po možnosti čim prej po sprejetju delovnega programa Komisije 
imenovati poročevalce o prihodnjih predlogih; 

(iv) absolutno prednostno preučiti zahteve po ponovnem posvetovanju, 
kolikor so mu bile posredovane vse potrebne informacije. 

(iii) Vprašanja v zvezi z boljšo pripravo zakonodaje 

42. Komisija zagotovi, da se njene presoje vpliva opravijo pod njeno 
pristojnostjo in po preglednem postopku, ki omogoči neodvisno oceno. 
Presoje vpliva se objavijo pravočasno, ob upoštevanju različnih scena
rijev, vključno z možnostjo „ne storiti ničesar“, in se načeloma pred
stavijo v pristojnem parlamentarnem odboru v fazi posvetovanja z 
nacionalnimi parlamenti po protokolih št. 1 in št. 2 k PDEU. 

43. Na področjih, kjer je Parlament navadno vključen v zakonodajni 
postopek, uporabi Komisija nezavezujoče akte, kjer je to primerno, in le 
iz res utemeljenih razlogov, potem ko Parlamentu da možnost, da izrazi 
svoje mnenje. Komisija Parlamentu natančno obrazloži, kako se je pri 
sprejemanju predloga upoštevalo mnenje Parlamenta. 

▼B
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44. Za zagotovitev boljšega spremljanja prenosa in uporabe prava 
Unije si Komisija in Parlament prizadevata za vključitev obveznih kore
lacijskih tabel in zavezujočega roka za prenos, ki pri direktivah običajno 
ne bi smel presegati dveh let. 

Poleg posebnih poročil in letnega poročila o uporabi prava Unije Komi
sija da Parlamentu na razpolago strnjene informacije v zvezi z vsemi 
postopki o kršitvah od uradnega opomina, od primera do primera in ob 
spoštovanju pravil zaupnosti, zlasti tistih, ki jih priznava Sodišče 
Evropske unije, pa tudi podatke o vprašanjih,ki so povezana s 
postopkom o kršitvah, če Parlament to zahteva. 

V. SODELOVANJE KOMISIJE V PARLAMENTARNIH POSTOPKIH 

45. Komisija v primeru istočasnih dogodkov ali vabil daje prednost 
svoji prisotnosti, če je zahtevana, na plenarnih zasedanjih ali sejah 
drugih organov Parlamenta. 

Komisija zlasti zagotovi, da so člani Komisije na zahtevo Parlamenta 
praviloma navzoči na plenarnih zasedanjih glede točk dnevnega reda, ki 
sodijo v njihovo pristojnost. To velja za osnutke dnevnega reda, ki jih 
sprejme konferenca predsednikov med prejšnjim delnim zasedanjem. 

Parlament si prizadeva zagotoviti, da so točke dnevnega reda delnega 
zasedanja, ki sodijo v pristojnost člana Komisije, praviloma zbrane 
skupaj na dnevnem redu. 

46. Na zahtevo Parlamenta se predvidi redna ura za vprašanja pred
sedniku Komisije. Ura za vprašanja bo obsegala dva dela: prvi del z 
vodji političnih skupin ali njihovimi predstavniki, kjer so vprašanja 
popolnoma prosta; drugi del posvečen specifični politični temi, o kateri 
se dogovori vnaprej, najkasneje v četrtek pred zadevnim delnim zaseda
njem, vendar brez vnaprej pripravljenih vprašanj. 

Nadalje se po vzorcu sedanje ureditve ure za vprašanja predsedniku 
Komisije uvede ura za vprašanja članom Komisije, vključno s podpred
sednikom za zunanje odnose/visokim predstavnikom Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, z namenom prenove obstoječega časa za 
vprašanja. Ta ura za vprašanja je v zvezi z resorji zadevnih članov 
Komisije. 

47. Člani Komisije lahko govorijo na svojo prošnjo. 

Ne glede na člen 230 PDEU se instituciji dogovorita o splošnih pravilih 
v zvezi z razporeditvijo časa za govor med institucijama. 

Instituciji soglašata, da bi bilo treba okvirno razporeditev časa za govor 
spoštovati. 

▼B
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48. Za zagotovitev navzočnosti članov Komisije se Parlament zave
zuje prizadevati si držati se svojih končnih osnutkov dnevnih redov. 

Kadar Parlament spremeni svoj končni osnutek dnevnega reda ali kadar 
spremeni vrstni red točk na dnevnem redu delnega zasedanja, o tem 
nemudoma obvesti Komisijo. Komisija se kar najbolj potrudi, da zago
tovi navzočnost pristojnega člana Komisije. 

49. Komisija lahko predlaga uvrstitev točk na dnevni red najpozneje 
na seji konference predsednikov, ki določi končni osnutek dnevnega 
reda delnega zasedanja. Parlament v največji možni meri upošteva 
take predloge. 

50. Parlamentarni odbori si prizadevajo, da se držijo svojih osnutkov 
dnevnega reda in dnevnega reda. 

Kadar parlamentarni odbor spremeni osnutek svojega dnevnega reda ali 
svoj dnevni red, o tem nemudoma obvesti Komisijo. Parlamentarni 
odbori se zlasti zavežejo, da bodo spoštovali razumen rok, s katerim 
omogočijo prisotnost članov Komisije na svojih sejah. 

Kadar navzočnost člana Komisije na seji parlamentarnega odbora ni 
izrecno zahtevana, Komisija zagotovi, da jo zastopa pristojni uradnik 
ustreznega položaja. 

Parlamentarni odbori si bodo prizadevali za uskladitev svojega dela, 
vključno s tem, da se bodo izogibali istočasnim sejam o istem vpraša
nju, in si bodo prizadevali, da ne bodo odstopali od končnega osnutka 
dnevnega reda, zato da lahko Komisija zagotovi zastopanost na ustrezni 
ravni. 

Če se na seji odbora, ki obravnava predlog Komisije, zahteva prisotnost 
visokega uradnika (generalnega direktorja ali direktorja), se predstav
niku Komisije dovoli, da prevzame besedo. 

VI. KONČNE DOLOČBE 

51. Komisija potrjuje svojo zavezo, da bo, takoj ko bo mogoče, 
pregledala zakonodajne akte, ki pred začetkom veljavnosti Lizbonske 
pogodbe niso bili usklajeni z regulativnim postopkom s pregledom, da 
bi ocenila, ali je treba te instrumente prilagoditi ureditvi delegiranih 
aktov, ki jo uvaja člen 290 PDEU. 

Končni cilj je doseči celovit sistem delegiranih in izvedbenih aktov, v 
celoti skladen s Pogodbo, in sicer s postopno oceno narave in vsebine 
ukrepov, za katere se trenutno uporablja regulativni postopek s pregle
dom, da se jih pravočasno prilagodi ureditvi iz člena 290 PDEU. 

▼B
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52. Določbe tega okvirnega sporazuma dopolnjujejo Medinstitucio
nalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje ( 1 ), ne da bi nanj vplivale in 
ne da bi posegale v njegovo morebitno nadaljnjo revizijo. Brez pose
ganja v prihodnja pogajanja med Parlamentom, Komisijo in Svetom se 
instituciji zavežeta, da se bosta sporazumeli o glavnih spremembah pri 
pripravljanju prihodnjih pogajanj o prilagoditvi Medinstitucionalnega 
sporazuma o boljši pripravi zakonodaje novim določbam iz Lizbonske 
pogodbe, ob upoštevanju obstoječe prakse in tega okvirnega sporazuma. 

Soglašata tudi, da je treba izboljšati obstoječi mehanizem medinstitucio
nalnih stikov na politični in tehnični ravni v povezavi z boljšo pripravo 
zakonodaje, da se zagotovi učinkovito medinstitucionalno sodelovanje 
med Parlamentom, Komisijo in Svetom. 

53. Komisija se zavezuje, da bo čim prej začela pripravljati letne in 
večletne programe Unije, kar bo omogočilo sprejetje medinstitucio
nalnih sporazumov v skladu s členom 17 PEU. 

Delovni program Komisije je prispevek Komisije k letnim in večletnim 
programom Unije. Potem ko ga Komisija sprejme, se skličejo tristranski 
pogovori med Parlamentom, Svetom in Komisijo, da bi dosegli dogovor 
o programih Unije. 

Takoj ko Parlament, Svet in Komisija dosežejo dogovor o programih 
Unije, instituciji v kontekstu tega pregledata določbe tega okvirnega 
sporazuma, ki se nanašajo na programe. 

Parlament in Komisija pozoveta Svet, naj se čim prej udeleži razprave o 
programih Unije, kot predvideva člen 17 PEU. 

54. Instituciji redno ocenjujeta izvajanje tega okvirnega sporazuma in 
njegovih prilog v praksi. Konec leta 2011 se opravi revizija, glede na 
praktične izkušnje. 

▼B 

( 1 ) UL C 321, 31.12.2003, str. 1.
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PRILOGA I 

Srečanja Komisije z nacionalnimi strokovnjaki 

Ta priloga podrobno opredeljuje točko 15 okvirnega sporazuma. 

1. Področje uporabe 

Določbe iz točke 15 okvirnega sporazuma se nanašajo na naslednja srečanja: 

1. srečanja Komisije v okviru skupin strokovnjakov, ki jih ustanovi Komisija, na 
katera so povabljeni nacionalni organi vseh držav članic, kadar srečanja zade
vajo pripravo in izvajanje zakonodaje Unije, vključno z nezavezujočimi in 
delegiranimi akti; 

2. ad hoc srečanja Komisije, na katera so povabljeni nacionalni strokovnjaki iz 
vseh držav članic, kadar srečanja zadevajo pripravo in izvajanje zakonodaje 
Unije, vključno z nezavezujočimi in delegiranimi akti. 

Srečanja komitoloških odborov so izvzeta, brez poseganja v obstoječe in 
prihodnje posebne ureditve glede posredovanja informacij Parlamentu v zvezi z 
uresničevanju izvedbenih pooblastil Komisije ( 1 ). 

2. Informacije, ki se posredujejo Parlamentu 

Komisija se zaveže, da bo Parlamentu v zvezi z omenjenimi srečanji poslala 
enako dokumentacijo kot nacionalnim organom. Komisija te dokumente, 
vključno z dnevnimi redi, pošlje v delujoči poštni predal Parlamenta ob istem 
času, kot jih pošlje nacionalnim strokovnjakom. 

3. Povabilo strokovnjakov Parlamenta 

Komisija se lahko na prošnjo Parlamenta odloči, da bo slednjega povabila, naj 
pošlje strokovnjake Parlamenta na srečanja Komisije z nacionalnimi strokovnjaki, 
opisana v točki 1. 

▼B 

( 1 ) Informacije, ki se posredujejo Parlamentu o delu komitoloških odborov in pristojnostih 
Parlamenta pri izvajanju komitoloških postopkov, so jasno določene v drugih instrumen
tih: (1) Sklep Sveta 1999/486/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za izva
janje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23); (2) 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 3. junija 2008 med Parlamentom in Komisijo o 
komitoloških postopkih; in (3) instrumentih, potrebnih za izvajanje člena 291 PDEU.
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PRILOGA II 

Posredovanje zaupnih informacij Parlamentu 

1. Področje uporabe 

1.1 Ta priloga ureja posredovanje zaupnih informacij Komisije Parlamentu in 
njegovo ravnanje s takšnimi informacijami, kot določa točka 1.2, v okviru 
izvajanja pristojnosti in pooblastil Parlamenta. Instituciji delujeta v skladu 
s svojimi obojestranskimi dolžnostmi lojalnega sodelovanja, v duhu 
medsebojnega zaupanja in ob upoštevanju ustreznih določb Pogodbe. 

1.2 „Informacije“ pomenijo kakršno koli pisno ali ustno informacijo ne glede 
na obliko in avtorja. 

1.2.1 „Zaupne informacije“ pomenijo tajne podatke EU in netajne „druge 
zaupne informacije“. 

1.2.2 „Tajni podatki EU“ pomenijo informacije in gradivo, ki imajo oznako 
„TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“, „SECRET UE“, „CONFIDEN
TIEL UE“ ali „RESTREINT UE“ oziroma ustrezno nacionalno ali 
mednarodno klasifikacijsko oznako, njihovo nedovoljeno razkritje pa bi 
lahko v različni meri škodovalo interesom Unije oziroma ene ali več držav 
članic, ne glede na to, ali ti podatki izvirajo iz Unije, držav članic, tretjih 
držav ali mednarodnih organizacij. 

(a) TRÈS SECRET EU/EU TOP SECRET: ta stopnja tajnosti se upora
blja le za informacije in gradivo, katerih nedovoljeno razkritje bi 
lahko povzročilo izjemno hude posledice za temeljne interese Unije 
in ene ali več držav članic. 

(b) SECRET UE: ta stopnja tajnosti se uporablja le za informacije in 
gradivo, katerih nedovoljeno razkritje bi lahko resno škodovalo 
temeljnim interesom Unije ali ene ali več držav članic. 

(c) CONFIDENTIEL UE: ta stopnja tajnosti se uporablja za informacije 
in gradivo, katerih nedovoljeno razkritje bi lahko škodovalo temeljnim 
interesom Unije ali ene ali več držav članic. 

(d) RESTREINT UE: ta stopnja tajnosti se uporablja le za informacije in 
gradivo, katerih nedovoljeno razkritje bi bilo lahko škodljivo za inte
rese Unije ali ene ali več držav članic. 

1.2.3 „Druge zaupne informacije“ pomeni vse druge zaupne informacije, 
vključno s tistimi, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti, 
ki jih zahteva Parlament in/ali posreduje Komisija. 

1.3 Komisija zagotovi, da se Parlamentu v skladu z določbami te priloge 
zagotovi dostop do zaupnih informacij, kadar od enega izmed parlamen
tarnih organov ali nosilcev funkcij, navedenih v točki 1.4, prejme zahtevo 
glede posredovanja zaupnih informacij. Poleg tega lahko Komisija v 
skladu z določbami te priloge Parlamentu posreduje zaupne informacije 
na lastno pobudo. 

1.4 V okviru te priloge lahko zaupne informacije od Komisije zahtevajo 
naslednji: 

▼B

B1_Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo

- 43 - 



 

02010Q1120(01) — SL — 07.02.2018 — 001.001 — 16 

— predsednik Parlamenta, 

— predsedniki zadevnih parlamentarnih odborov, 

— predsedstvo in konferenca predsednikov in 

— vodja delegacije Parlamenta, ki je del delegacije Unije na mednarodni 
konferenci. 

1.5 Informacije o postopkih glede ugotavljanja kršitev in postopkih v zvezi s 
konkurenco so izvzete iz področja uporabe te priloge, kolikor na dan 
prejema zahteve enega izmed parlamentarnih organov ali nosilcev funkcij 
iz točke 1.4 še ni bila sprejeta dokončna odločitev Komisije ali sodba 
Sodišča Evropske unije oziroma če za informacije velja zaščita finančnih 
interesov Unije. To ne posega v točko 44 okvirnega sporazuma in pravico 
Parlamenta do proračunskega nadzora. 

1.6 Te določbe se uporabljajo brez poseganja v Sklep 95/167/ES, Euratom, 
ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 19. aprila 1995 o 
določbah, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evrop
skega parlamenta ( 1 ), in zadevne določbe Sklepa Komisije 1999/352/ES, 
ESPJ, Euratom z dne 28. aprila 1999 o ustanovitvi Evropskega urada za 
boj proti goljufijam (OLAF) ( 2 ). 

2. Splošne določbe 

2.1 Na zahtevo enega izmed parlamentarnih organov ali nosilcev funkcij iz 
točke 1.4 Komisija kar najhitreje posreduje temu parlamentarnemu organu 
ali nosilcu funkcije vse zaupne informacije, ki so potrebne za izvajanje 
pooblastil in pristojnosti Parlamenta. Instituciji v skladu s svojimi poobla
stili in pristojnostmi spoštujeta: 

— temeljne človekove pravice, vključno s pravico do poštenega sojenja in 
pravico varovanja zasebnosti, 

— določbe, ki urejajo sodne in disciplinske postopke, 

— varovanje poklicne skrivnosti in poslovnih povezav, 

— zaščito interesov Unije, zlasti tistih v zvezi z javno varnostjo, 
obrambo, mednarodnimi odnosi, monetarno stabilnostjo in finančnimi 
interesi. 

V primeru nestrinjanja se zadeva predloži predsednikoma institucij, da 
razrešita spor. 

Zaupne informacije države, institucije ali mednarodne organizacije se 
posredujejo le z njenim soglasjem. 

2.2 Tajni podatki EU se posredujejo Parlamentu, ta pa z njimi ravna in jih 
zaščiti v skladu s skupnimi minimalnimi standardi varnosti, ki jih upora
bljajo druge institucije Unije, predvsem Komisija. 

▼B 

( 1 ) UL L 113, 19.5.1995, str. 1. 
( 2 ) UL L 136, 31.5.1999, str. 20.
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Komisija pri klasifikaciji zaupnih informacij, katerih vir je sama, uporabi 
primerne stopnje zaupnosti v skladu z mednarodnimi standardi in oprede
litvami ter internimi pravili, pri tem pa ustrezno upošteva, da mora imeti 
Parlament dostop do zaupnih dokumentov, če želi učinkovito izvajati svoja 
pooblastila in pristojnosti. 

2.3 V primeru dvoma glede zaupne narave posamezne informacije oziroma 
pravilnosti njene klasifikacije, ali če je treba določiti ustrezne načine, da bi 
bila posredovana v skladu z eno izmed možnosti, navedenih v točki 3.2, se 
instituciji posvetujeta nemudoma in še pred posredovanjem dokumenta. 
Na tem posvetu Parlament zastopa predsednik zadevnega parlamentarnega 
organa, ki ga po potrebi spremlja poročevalec, ali nosilec funkcije, ki je 
posredoval zahtevo. Komisijo zastopa član Komisije, pristojen za to 
področje, in sicer po posvetovanju s članom Komisije, pristojnim za 
varnostna vprašanja. V primeru nestrinjanja se zadeva predloži predsedni
koma institucij, da razrešita spor. 

2.4 Če na koncu postopka iz točke 2.3 sporazum ni dosežen, predsednik 
Parlamenta na obrazloženo zahtevo zadevnega parlamentarnega organa 
ali nosilca funkcije, ki je zahtevo predložil, pozove Komisijo, naj v 
pravilno navedenem in ustreznem roku posreduje zadevne zaupne infor
macije, pri čemer način posredovanja izbere izmed možnosti, navedenih v 
točki 3.2 te priloge. Pred iztekom tega roka Komisija pisno obvesti Parla
ment o svojem dokončnem stališču, glede česar si Parlament pridržuje 
pravico, da po potrebi izvršuje svojo pravico do uporabe pravnih sredstev. 

2.5 Dostop do tajnih podatkov EU se dovoli v skladu z veljavnimi pravili za 
varnostno preverjanje oseb. 

2.5.1 Dostop do informacij, označenih s stopnjo tajnosti „TRÈS SECRET 
EU/EU TOP SECRET“, „SECRET UE“ in „CONFIDENTIAL EU“, se 
dovoli samo uradnikom Parlamenta in zaposlenim v političnih skupinah 
Parlamenta, ki te podatke nujno potrebujejo, ki jih je parlamentarni organ 
ali nosilec funkcije že vnaprej določil kot osebe, ki morajo vedeti, in ki so 
bili ustrezno varnostno preverjeni. 

2.5.2 Glede na pooblastila in pristojnosti Parlamenta imajo poslanci, ki niso bili 
varnostno preverjeni, vpogled v dokumente z oznako „CONFIDENTIEL 
UE“ v skladu s praktično ureditvijo, opredeljeno v soglasju, kar med 
drugim vključuje podpis slovesne izjave, da ne bodo razkrili vsebine teh 
dokumentov nobeni tretji osebi. 

Vpogled v dokumente z oznako „SECRET UE“ se dovoli poslancem, ki 
so bili ustrezno varnostno preverjeni. 

2.5.3 S pomočjo Komisije se poišče rešitev za to, da lahko Parlament v 
postopku varnostnega preverjanja po potrebi čim hitreje zagotovi sodelo
vanje državnih organov. 

Skupaj z zahtevo se posredujejo tudi podrobnosti o kategoriji ali katego
rijah oseb, ki naj bi dobile dovoljenje za ogled zaupnih podatkov. 

Preden se posamezniku dovoli vpogled v takšne informacije, je obveščen 
o svoji stopnji zaupnosti in varnostnih obveznostih, ki jih ta prinaša. 

▼B
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Glede na revizijo te priloge in prihodnjo varnostno ureditev iz točk 4.1 in 
4.2 bo varnostno preverjanje znova obravnavano. 

3. Ureditev za dostop do zaupnih informacij in ravnanje z njimi 

3.1 Zaupne informacije, posredovane v skladu s postopki iz točke 2.3 in po 
potrebi iz točke 2.4, se na odgovornost predsednika ali člana Komisije in v 
skladu z naslednjimi pogoji dajo na voljo parlamentarnemu organu ali 
nosilcu funkcije, ki je podal zahtevo: 

Parlament in Komisija zagotovita registracijo in sledljivost zaupnih infor
macij. 

Natančneje, tajne podatke EU s stopnjo zaupnosti „CONFIDENTIEL UE“ 
in „SECRET UE“ centralni registrski urad generalnega sekretariata Komi
sije posreduje službi Parlamenta z enakovrednimi pristojnostmi, ki poskrbi 
za to, da so v skladu z dogovorjeno ureditvijo na voljo parlamentarnemu 
organu ali nosilcu funkcije, ki je posredoval zahtevo. 

Tajni podatki EU označeni kot „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“ 
se posredujejo v skladu z nadaljnjimi ureditvami, o katerih se dogovorita 
Komisija in parlamentarni organ ali nosilec funkcije, ki je podatke zahte
val, da se zagotovi raven zaščite, ustrezna tej stopnji zaupnosti. 

3.2 Brez poseganja v določbe točk 2.2 in 2.4 ter v prihodnjo varnostno 
ureditev iz točke 4.1 se dostop in načini pošiljanja, namenjeni ohranjanju 
zaupnosti informacij, določijo s soglasjem še pred posredovanjem infor
macij. To soglasje med članom Komisije, pristojnim za zadevno politično 
področje, in parlamentarnim organom, ki ga zastopa njegov predsednik ali 
nosilec funkcije, ki je posredoval zahtevo, predvideva izbor ene izmed 
možnosti, določenih v točkah 3.2.1 in 3.2.2, da se zagotovi ustrezna 
raven zaupnosti. 

3.2.1 V zvezi z naslovniki zaupnih informacij bi bilo treba predvideti eno od 
naslednjih teh možnosti: 

— informacije, namenjene samo predsedniku Parlamenta, v primerih, 
utemeljenih z absolutno izjemnimi razlogi, 

— predsedstvo in/ali konferenca predsednikov, 

— predsednik in poročevalec pristojnega parlamentarnega odbora, 

— vsi člani (polnopravni in namestniki) pristojnega parlamentarnega 
odbora, 

— vsi poslanci Evropskega parlamenta. 

Zadevne zaupne informacije se brez privolitve Komisije ne smejo objaviti 
ali posredovati drugim naslovnikom. 

3.2.2 V zvezi z ravnanjem z zaupnimi informacijami bi bilo treba predvideti eno 
od naslednjih možnosti: 

(a) ogled dokumentov v zavarovani čitalnici, če so informacije označene s 
stopnjo zaupnosti „CONFIDENTIEL UE“ ali višjo; 

▼B

B1_Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo

- 46 - 



 

02010Q1120(01) — SL — 07.02.2018 — 001.001 — 19 

(b) seja, zaprta za javnost, ki se je udeležijo samo člani predsedstva, člani 
konference predsednikov ali polnopravni člani oziroma namestniki 
pristojnega parlamentarnega odbora, pa tudi uradniki Parlamenta in 
zaposleni v političnih skupinah Parlamenta, ki jih je predsednik že 
vnaprej določil kot osebe, ki morajo vedeti, katerih navzočnost je 
nujna in ki so bili ustrezno varnostno preverjeni, ob upoštevanju 
naslednjih zahtev: 

— dokumenti, ki so oštevilčeni, se na začetku seje razdelijo, na koncu 
pa poberejo. Ni dovoljeno delati zapiskov vsebine teh dokumentov 
in jih fotokopirati, 

— v zapisniku seje se podrobnosti razprave o točki, obravnavani po 
zaupnem postopku, ne navedejo. 

Pred predložitvijo se iz dokumentov odstranijo vsi osebni podatki. 

Za zaupne informacije, ki se prejemnikom v Parlamentu posredujejo ustno, 
velja enaka raven zaščite kot za zaupne informacije, predložene v pisni 
obliki. Ta zaščita lahko zajema slovesno izjavo prejemnikov informacij, da 
njihove vsebine ne bodo razkrili nobeni tretji osebi. 

3.2.3 Pred ogledovanjem zaupnih informacij v pisni obliki v zavarovani čitalnici 
Parlament zagotovi naslednje: 

— varen sistem shranjevanja zaupnih informacij, 

— varno čitalnico brez fotokopirnih strojev, telefonov, telefaksa, optičnih 
bralnikov in druge tehnične opreme za razmnoževanje ali posredovanje 
dokumentov ipd., 

— varnostne določbe, ki urejajo dostop do čitalnice, vključno z obveznim 
podpisom v register obiskovalcev in slovesno izjavo o nerazširjanju 
preučevanih zaupnih informacij. 

3.2.4 To ne izključuje drugih enakovrednih ureditev, o katerih se dogovorita 
instituciji. 

3.3 V primeru nespoštovanja navedene ureditve se za poslance uporabijo 
določbe v zvezi s sankcijami, navedene v Prilogi VIII k Poslovniku Parla
menta, za uradnike in druge zaposlene v Parlamenta pa ustrezne določbe 
člena 86 kadrovskih predpisov ( 1 ) oziroma člena 49 pogojev za zaposlitev 
drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. 

4. Končne določbe 

4.1 Komisija in Parlament sprejmeta vse potrebne ukrepe za izvajanje določb 
te priloge. 

▼B 

( 1 ) Uredba (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 Sveta z dne 29. februarja 1968 o določitvi 
kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropski Skupnosti in 
uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije.
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V ta namen pristojne službe Komisije in Parlamenta tesno usklajujejo 
izvajanje te priloge. To usklajevanje zajema preverjanje sledljivosti 
zaupnih informacij ter redno skupno nadziranje uporabljenih varnostnih 
ureditev in standardov. 

Parlament se zavezuje, da bo za namene izvajanja varnostnih pravil za 
zaupne informacije iz te priloge po potrebi prilagodil svoje interne 
določbe. 

Parlament se zavezuje, da bo takoj, ko bo mogoče, sprejel nove varnostne 
ureditve in jih preveril v dogovoru s Komisijo, da se vzpostavijo enako
vredni varnostni standardi. Tako bo mogoče uveljavljati to prilogo, kar 
zadeva: 

— tehnične varnostne določbe in standarde v zvezi z ravnanjem z zaup
nimi informacijami in njihovim shranjevanjem, vključno z varnostnimi 
ukrepi na področju fizične varnosti ter varnosti uslužbencev, doku
mentov in informacijske tehnologije, 

— ustanovitev posebnega nadzornega odbora, sestavljenega iz ustrezno 
varnostno preverjenih poslancev, za ravnanje s tajnimi podatki EU s 
stopnjo zaupnosti „TRÈS SECRET UE/ EU TOP SECRET“. 

4.2 Parlament in Komisija najpozneje med revizijo iz točke 54 okvirnega 
sporazuma pregledata to prilogo in jo po potrebi prilagodita, ob upošte
vanju okoliščin v zvezi z: 

— prihodnjimi varnostnimi ureditvami, ki jih sprejmeta Parlament in 
Komisija, 

— drugimi sporazumi ali zakonodajnimi akti, ki zadevajo posredovanje 
informacij med institucijama. 

▼B
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PRILOGA III 

Pogajanje o mednarodnih sporazumih in njihovo sklepanje 

Ta priloga določa podrobno ureditev za posredovanje informacij o pogajanjih o 
mednarodnih sporazumih iz točk 23, 24 in 25 okvirnega sporazuma ter o 
njihovem sklepanju Parlamentu: 

1. Komisija obvesti Parlament, da namerava predlagati začetek pogajanj, ob 
istem času, kot obvesti Svet. 

2. Kadar Komisija predlaga osnutke pogajalskih smernic, ki naj bi jih sprejel 
Svet, jih v skladu z določbami iz točke 24 okvirnega sporazuma sočasno 
predloži tudi Parlamentu. 

3. Komisija ustrezno upošteva pripombe Parlamenta v celotnem pogajalskem 
procesu. 

4. V skladu z določbami točke 23 okvirnega sporazuma Komisija redno in 
nemudoma obvešča Parlament o poteku pogajanj, dokler sporazum ni parafi
ran, ter pojasni, ali in kako so bile pripombe Parlamenta vključene v besedila, 
ki so predmet pogajanj, če pripombe niso bile upoštevane, pa pojasni razloge 
za to. 

5. V primeru mednarodnih sporazumov, za sklenitev katerih je potrebna 
odobritev Parlamenta, Komisija Parlamentu med pogajalskim procesom posre
duje vse zadevne informacije, ki jih posreduje tudi Svetu (ali posebnemu 
odboru, ki ga imenuje Svet). Te informacije zajemajo predloge spremembe 
k sprejetim pogajalskim smernicam, osnutke besedil za pogajanja, člene, o 
katerih je bil dosežen dogovor, dogovorjeni datum za parafiranje sporazuma in 
besedilo sporazuma, ki bo parafiran. Komisija Parlamentu – tako kot Svetu 
(ali posebnemu odboru, ki ga imenuje Svet) – posreduje tudi vse zadevne 
dokumente, ki jih je prejela od tretjih strani, če je za to pridobila privolitev 
vira teh dokumentov. Komisija pristojni parlamentarni odbor obvešča o 
poteku pogajanj in zlasti pojasni, kako so bila upoštevana mnenja Parlamenta. 

6. V primeru mednarodnih sporazumov, za sklenitev katerih odobritev Parla
menta ni potrebna, Komisija zagotovi, da je Parlament nemudoma in izčrpno 
obveščen, tako da posreduje informacije, ki vsebujejo vsaj osnutek pogajal
skih smernic, sprejete pogajalske smernice, potek pogajanj in njihovo skleni
tev. 

7. V skladu z določbami točke 24 okvirnega sporazuma Komisija Parlamentu 
pravočasno posreduje izčrpne informacije, ko je mednarodni sporazum para
firan, prav tako pa ga takoj, ko je mogoče, obvesti, kadar namerava Svetu 
predlagati začasno uporabo tega sporazuma, in mu pojasni vzroke za to, razen 
če ji to preprečujejo nujni razlogi. 

8. Komisija sočasno in pravočasno obvesti Svet in Parlament o tem, da name
rava Svetu predlagati začasno odložitev izvajanja mednarodnega sporazuma, 
in jima posreduje razloge za to. 

9. V primeru mednarodnih sporazumov, za katere se po PDEU uporablja 
postopek odobritve, Komisija pred odobritvijo sprememb sporazuma, kot jih 
je potrdil Svet, z uporabo odstopanja v skladu s členom 218(7) PDEU izčrpno 
obvešča Parlament. 

▼B
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PRILOGA IV 

Časovni razpored za delovni program Komisije 

Delovnemu programu Komisije je priložen seznam zakonodajnih in nezakono
dajnih predlogov za prihodnje leto. Delovni program Komisije se nanaša na 
naslednje leto in vsebuje podrobne informacije o prednostnih nalogah Komisije 
v prihodnjih letih. Kot tak je delovni program Komisije lahko osnova za struk
turiran dialog s Parlamentom, katerega namen je doseči dogovor. 

Delovni program Komisije vsebuje tudi načrtovane pobude za nezavezujoče akte, 
preklice in poenostavitve. 

1. V prvi polovici leta se člani Komisije udeležujejo stalnih in rednih pogo
vorov z ustreznimi parlamentarnimi odbori o izvajanju delovnega programa 
Komisije za tekoče leto in o pripravi prihodnjega delovnega programa Komi
sije. Vsak parlamentarni odbor o izidu tega rednega dialoga poroča konfe
renci predsednikov odborov. 

2. Konferenca predsednikov odborov sočasno redno izmenjuje mnenja s 
podpredsednikom Komisije, pristojnim za medinstitucionalne odnose, da 
ocenita izvajanje trenutnega delovnega programa Komisije, razpravljata o 
pripravi prihodnjega delovnega programa Komisije in preučita izide stalnega 
dvostranskega dialoga, ki poteka med pristojnimi parlamentarnimi odbori in 
zadevnimi člani Komisije. 

3. Konferenca predsednikov odborov junija konferenci predsednikov predloži 
zbirno poročilo, ki vsebuje rezultate pregleda izvajanja delovnega programa 
Komisije in prednostne naloge Parlamenta za naslednji delovni program 
Komisije, Parlament pa nato o tem obvesti Komisijo. 

4. Parlament na podlagi zbirnega poročila na julijskem zasedanju sprejme reso
lucijo, v kateri predstavi svoje stališče, ki vključuje zlasti zahteve na osnovi 
zakonodajnih samoiniciativnih poročil. 

5. Vsako leto na prvem septembrskem zasedanju poteka razprava o razmerah v 
Uniji, med katero ima predsednik Komisije nagovor, v katerem povzame 
rezultate trenutnega leta in prednostne naloge v prihodnjih letih. V ta 
namen predsednik Komisije sočasno v pisni obliki Parlamentu predstavi 
glavne oporne točke za pripravo delovnega programa Komisije za naslednje 
leto. 

6. Od začetka septembra se lahko pristojni odbori in zadevni člani Komisije 
udeležujejo podrobnejše izmenjave mnenj o prihodnjih prednostnih nalogah 
na vsakem od političnih področij. Ta srečanja se sklenejo s srečanjem konfe
rence predsednikov odborov in kolegija komisarjev ter s srečanjem konfe
rence predsednikov in predsednika Komisije, kot je ustrezno. 

7. Komisija oktobra sprejme delovni program za prihodnje leto. Predsednik 
Komisije nato ta delovni program predstavi Parlamentu na ustrezni ravni. 

8. Parlament lahko o tem razpravlja in sprejme resolucijo na decembrskem 
zasedanju. 

▼B
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9. Ta časovni razpored se uporablja za vsako redno obdobje načrtovanja, razen 
za leto volitev v Parlament, ki sovpada z letom izteka mandata Komisije. 

10. Ta časovni razpored ne vpliva na prihodnje sporazume o medinstitucio
nalnem načrtovanju. 

▼B
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II

(Nezakonodajni akti)

MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUMI

MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM MED EVROPSKIM PARLAMENTOM, SVETOM EVROPSKE
UNIJE IN EVROPSKO KOMISIJO O BOLJŠI PRIPRAVI ZAKONODAJE

MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM

z dne 13. aprila 2016

o boljši pripravi zakonodaje

EVROPSKI PARLAMENT, SVET EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKA KOMISIJA SO SE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti lena 295 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski parlament, Svet in Komisija (v nadaljnjem besedilu: tri institucije) so odlo eni lojalno in pregledno
sodelovati v celotnem zakonodajnem ciklu. V zvezi s tem opozarjajo na enakovrednost obeh sozakonodajalcev,
kakor je dolo eno v Pogodbah.

(2) Tri institucije priznavajo skupno odgovornost za sprejemanje visoko kakovostne zakonodaje Unije in zagotavljanje,
da je ta zakonodaja osredoto ena na podro ja, na katerih ima najve jo dodano vrednost za evropske državljane, je
karseda u inkovita in uspešna pri doseganju skupnih ciljev politik Unije, je karseda preprosta in jasna, se izogiba
pretiranemu urejanju in nalaganju upravnih bremen državljanom, javnim upravam in podjetjem, zlasti malim in
srednjim podjetjem, in je zasnovana tako, da se olajšata njen prenos in prakti na uporaba ter krepita konkuren
nost in vzdržnost gospodarstva Unije.

(3) Tri institucije opozarjajo na obveznost Unije, da v skladu s lenom 5 Pogodbe o Evropski uniji o uporabi na el
subsidiarnosti in sorazmernosti sprejema zakonodajo le, kadar je to potrebno in samo v potrebnem obsegu.

(4) Tri institucije ponovno poudarjajo vlogo in pristojnosti nacionalnih parlamentov, kakor so dolo ene v Pogodbah, v
Protokolu št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, priloženemu k Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi
o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter Protokolu št. 2 o
uporabi na el subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženemu k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju
Evropske unije.

(5) Tri institucije se strinjajo, da bi bilo treba pri dolo anju zakonodajnega programa dosledno upoštevati analizo
morebitne „evropske dodane vrednosti“ vsakega predlaganega ukrepa Unije, pa tudi oceno „stroškov kot posledice
neukrepanja na ravni Unije“.

(6) Tri institucije menijo, da bodo posvetovanje z javnostjo in deležniki, naknadno vrednotenje obstoje e zakonodaje
in ocene u inka novih pobud pripomogli k doseganju cilja boljše priprave zakonodaje.

(7) Da bi olajšali pogajanja v okviru rednega zakonodajnega postopka ter izboljšali uporabo lenov 290 in 291
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ta sporazum dolo a na ela, v skladu s katerimi bo Komisija pred sprejetjem
delegiranih aktov zbrala vsa potrebna strokovna mnenja.
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(8) Tri institucije zagovarjajo, da bi si bilo za cilja poenostavitve zakonodaje Unije in zmanjšanja upravnega bremena
treba prizadevati brez poseganja v doseganje ciljev politike Unije, kakor so dolo eni v Pogodbah, ali v zaš ito
celovitosti notranjega trga.

(9) Ta sporazum dopolnjuje naslednje sporazume in izjave o boljši pripravi zakonodaje, katerim ostajajo tri institucije
v celoti zavezane:

— Medinstitucionalni sporazum z dne 20. decembra 1994 – Pospešeni na in dela za uradno kodifikacijo
zakonodajnih besedil (1),

— Medinstitucionalni sporazum z dne 22. decembra 1998 o skupnih smernicah za kakovostno pripravo pravnih
aktov Skupnosti (2),

— Medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 2001 o bolj sistemati nem ponovnem sprejemu pravnih
aktov (3),

— Skupna izjava z dne 13. junija 2007 o prakti nih ureditvah za postopek soodlo anja (4),

— Skupne politi ne izjave z dne 27. oktobra 2011 Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o obrazložitvenih
dokumentih (5) –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

I. SKUPNE ZAVEZE IN CILJI

1. Tri institucije se strinjajo, da si bodo prizadevale za boljšo pripravo zakonodaje z vrsto pobud in postopkov iz tega
sporazuma.

2. Tri institucije se ob opozarjanju na pomen, ki ga pripisujejo metodi Skupnosti, strinjajo, da bodo pri izvajanju svojih
pooblastil in v skladu s postopki, dolo enimi v Pogodbah, spoštovale splošna na ela prava Unije, kot so demokrati na
legitimnost, subsidiarnost in sorazmernost ter pravna varnost. Poleg tega se strinjajo, da bodo pri pripravi zakonodaje
Unije spodbujale preprostost, jasnost in doslednost ter zagovarjale popolno preglednost zakonodajnega postopka.

3. Tri institucije se strinjajo, da bi zakonodaja Unije morala biti razumljiva in jasna, da bi morala državljanom, javnim
upravam in podjetjem omogo ati enostavno razumevanje njihovih pravic in obveznosti, da bi morala vklju evati ustrezne
zahteve glede poro anja, spremljanja in vrednotenja, da bi se morala izogibati pretiranemu urejanju in nalaganju upravnih
bremen ter da bi morala biti prakti na z vidika izvajanja.

II. NA RTOVANJE

4. Tri institucije se strinjajo, da bodo v skladu s lenom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji, s katerim se Komisiji zaupa
naloga dajanja pobud za letno in ve letno na rtovanje, okrepile letno in ve letno na rtovanje Unije.

Ve letno na rtovanje

5. Tri institucije bodo zaradi lažjega dolgoro nega na rtovanja po imenovanju nove Komisije izmenjale mnenja o
poglavitnih ciljih in prednostnih nalogah politike teh treh institucij za novi mandat, pa tudi o okvirnem asovnem
razporedu, kadar je to mogo e.

Tri institucije bodo na pobudo Komisije, e je to primerno, pripravile skupne sklepe, ki jih bodo podpisali njihovi
predsedniki.

Tri institucije bodo na pobudo Komisije izvedle vmesni pregled teh skupnih sklepov in jih po potrebi prilagodile.

SLL 123/2 Uradni list Evropske unije 12.5.2016

(1) UL C 102, 4.4.1996, str. 2.
(2) UL C 73, 17.3.1999, str. 1.
(3) UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
(4) UL C 145, 30.6.2007, str. 5.
(5) UL C 369, 17.12.2011, str. 15.

B2_Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje

- 53 - 



Letno na rtovanje – Delovni program Komisije in medinstitucionalno na rtovanje

6. Komisija bo tako pred sprejetjem svojega letnega delovnega programa (v nadaljnjem besedilu: delovni program
Komisije) kot po njem v dialogu z Evropskim parlamentom in Svetom. Ta dialog bo zajemal:

(a) zgodnje dvostranske izmenjave mnenj o pobudah za prihodnje leto še pred predložitvijo pisnega prispevka pred
sednika in prvega podpredsednika Komisije, v katerem bodo dovolj natan no orisane pomembnejše politi ne to ke za
prihodnje leto in nakazani na rtovani umiki predlogov Komisije (v nadaljnjem besedilu: pismo o nameri);

(b) izmenjavo mnenj Evropskega parlamenta in Sveta s Komisijo po razpravi o stanju v Uniji in pred sprejetjem
delovnega programa Komisije na podlagi pisma o nameri;

(c) izmenjavo mnenj med tremi institucijami o sprejetem delovnem programu Komisije, na podlagi odstavka 7.

Komisija bo ustrezno upoštevala mnenja, ki jih bosta Evropski parlament in Svet izrazila v posamezni fazi dialoga,
vklju no z njunimi zahtevami za pobude.

7. Po sprejetju delovnega programa Komisije bodo tri institucije na podlagi tega programa izmenjale mnenja o
pobudah za prihodnje leto in dosegle dogovor o skupni izjavi o letnem medinstitucionalnem na rtovanju (v nadaljnjem
besedilu: skupna izjava), ki jo bodo podpisali njihovi predsedniki. V tej skupni izjavi bodo predstavljeni splošni cilji in
prednostne naloge za naslednje leto ter opredeljene pomembnejše politi ne to ke, ki bi morale biti brez poseganja v
pooblastila, ki so na podlagi Pogodb dodeljena sozakonodajalcema, deležne prednostne obravnave v zakonodajnem
procesu.

Tri institucije bodo skozi vse leto redno spremljale udejanjanje skupne izjave. V ta namen bodo tri institucije spomladi
zadevnega leta sodelovale v razpravah v Evropskem parlamentu in/ali Svetu o udejanjanju skupne izjave.

8. V delovni program Komisije bodo vklju eni pomembnejši zakonodajni in nezakonodajni predlogi za naslednje leto,
vklju no z razveljavitvami, prenovitvami, poenostavitvami in umiki. Za vsako to ko bodo v delovnem programu Komisije
po možnosti navedeni: na rtovana pravna podlaga, vrsta pravnega akta, okvirni asovni razpored za sprejetje s strani
Komisije ter vse druge relevantne postopkovne informacije, vklju no z informacijami glede ocene u inka in vrednotenja.

9. Kadar namerava Komisija zakonodajni predlog umakniti, bo ne glede na to, ali bo umiku sledil revidiran predlog ali
ne, v skladu z na eloma lojalnega sodelovanja in institucionalnega ravnotežja navedla razloge za tak umik ter po potrebi
nakazala na rtovane nadaljnje korake skupaj z natan nim asovnim razporedom, na tej podlagi pa bo opravila tudi
ustrezna medinstitucionalna posvetovanja. Komisija bo ustrezno upoštevala stališ a sozakonodajalcev in se nanje odzivala.

10. Komisija bo nemudoma in natan no obravnavala zahteve za predloge aktov Unije, ki jih bosta na podlagi lena
225 oziroma 241 Pogodbe o delovanju Evropske unije vložila Evropski parlament oziroma Svet.

Komisija bo na takšne zahteve odgovorila v treh mesecih, in sicer bo sprejela posebno sporo ilo, v katerem bo navedla,
kako namerava ukrepati v zvezi s tem. e se bo Komisija odlo ila, da ne bo predložila predloga na podlagi takšne
zahteve, bo zadevno institucijo obvestila o podrobnih razlogih in zagotovila, kjer je to primerno, analizo možnih
alternativ ter odgovorila na morebitna vprašanja, ki bi jih sozakonodajalca izpostavila v zvezi z analizo glede evropske
dodane vrednosti in glede „stroškov kot posledice neukrepanja na ravni Unije“.

Komisija bo, e bo za to zaprošena, svoj odgovor predstavila v Evropskem parlamentu ali v Svetu.

SL12.5.2016 Uradni list Evropske unije L 123/3

B2_Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje

- 54 - 



11. Komisija bo skozi vse leto redno pošiljala najnovejše informacije o svojem na rtovanju in utemeljevala morebitne
zamude pri predstavitvi predlogov iz svojega delovnega programa. Komisija bo Evropskemu parlamentu in Svetu redno
poro ala o izvajanju svojega delovnega programa za zadevno leto.

III. ORODJA ZA BOLJŠO PRIPRAVO ZAKONODAJE

Ocena u inka

12. Tri institucije se strinjajo, da ocene u inka pozitivno prispevajo k izboljšanju kakovosti zakonodaje Unije.

Ocene u inka so orodje, s katerim si tri institucije pomagajo pri sprejemanju dobro utemeljenih odlo itev, in niso
nadomestek za politi ne odlo itve v demokrati nem procesu odlo anja. Ocene u inka ne smejo povzro ati nepotrebnega
odlašanja v procesu priprave zakonodaje ali posegati v pristojnost sozakonodajalcev, da predlagata spremembe.

V ocenah u inka bi bilo treba obravnavati obstoj, obseg in posledice problema ter vprašanje, ali je potrebno ukrepanje na
ravni Unije ali ne. V njih bi bilo treba za rtati alternativne rešitve ter po možnosti morebitne kratkoro ne in dolgoro ne
stroške in koristi, pri tem pa celovito in uravnoteženo oceniti gospodarske, okoljske in socialne u inke ter uporabljati
tako kvalitativno kot kvantitativno analizo. V celoti bi bilo treba upoštevati na eli subsidiarnosti in sorazmernosti ter
temeljne pravice. Ocene u inka bi se morale, e je le mogo e, osredoto iti tudi na „stroške kot posledice neukrepanja na
ravni Unije“ ter vpliv na konkuren nost in upravna bremena razli nih možnosti, pri emer bi bil poseben poudarek na
malih in srednjih podjetjih („najprej pomisli na male“), digitalnih vidikih in teritorialnem u inku. Ocene u inka bi morale
temeljiti na to nih, objektivnih in popolnih informacijah ter biti sorazmerne v svojem obsegu in usmeritvi.

13. Komisija bo izvedla ocene u inka svojih zakonodajnih in nezakonodajnih pobud, delegiranih aktov in izvedbenih
ukrepov, za katere se predvideva, da bi lahko imeli znatne gospodarske, okoljske ali socialne u inke. Ocena u inka bo
praviloma priložena pobudam, vklju enim v delovnem programu Komisije ali v skupni izjavi.

Komisija bo v svojem procesu ocene u inka opravila im širša posvetovanja. Njen odbor za regulativni nadzor bo izvedel
objektivno preverjanje kakovosti ocen u inka. Kon ni rezultati ocen u inka bodo ob sprejetju pobude Komisije na voljo
Evropskemu parlamentu, Svetu in nacionalnim parlamentom ter objavljeni skupaj z mnenjem oziroma mnenji Odbora za
regulativni nadzor.

14. Evropski parlament in Svet bosta pri preu itvi zakonodajnih predlogov Komisije v celoti upoštevala njene ocene
u inka. V ta namen bodo ocene u inka predstavljene na na in, ki bo Evropskemu parlamentu in Svetu olajšal preu evanje
odlo itev Komisije.

15. Evropski parlament in Svet bosta, ko bo to po njunem mnenju ustrezno in potrebno za zakonodajni proces,
izvedla ocene u inka v zvezi z lastnimi bistvenimi spremembami predlogov Komisije. Evropski parlament in Svet bosta za
izhodiš e za svoje nadaljnje delo praviloma vzela oceno u inka, ki jo izvede Komisija. Opredelitev pojma „bistvena“
sprememba bi morala dolo iti posamezna institucija.

16. Komisija lahko na lastno pobudo ali na poziv Evropskega parlamenta ali Sveta dopolni svojo oceno u inka ali
opravi drugo analiti no delo, ki je po njenem mnenju potrebno. Komisija bo pri tem upoštevala vse razpoložljive
informacije, fazo, doseženo v zakonodajnem procesu, in potrebo po prepre itvi nepotrebnega odlašanja v tem procesu.
Sozakonodajalca bosta v celoti upoštevala vse dodatne elemente, ki jih bo v tej zvezi predložila Komisija.

17. Vsaka od treh institucij je odgovorna za organizacijo svojega ocenjevanja u inka, vklju no z notranjimi organi
zacijskimi viri in nadzorom kakovosti. Tri institucije bodo redno sodelovale in si v ta namen izmenjevale informacije o
najboljši praksi in metodologijah, povezanih z ocenami u inka, s imer bo lahko vsaka institucija nadalje izboljšala svojo
metodologijo in postopke ter usklajenost celotnega ocenjevanja u inka.

18. Prvotna ocena u inka Komisije in kakršno koli dodatno ocenjevanje u inka, ki ga v zakonodajnem procesu
izvedeta instituciji, bosta objavljena do konca zakonodajnega procesa in se lahko skupaj uporabita kot podlaga za
vrednotenje.
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Posvetovanje z javnostjo in deležniki ter povratne informacije

19. Posvetovanje z javnostjo in deležniki je nepogrešljivo za sprejemanje dobro utemeljenih odlo itev in kakovostnejšo
pripravo zakonodaje. Komisija bo brez poseganja v posebno ureditev, ki se uporablja za njene predloge na podlagi lena
155(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, pred sprejetjem predloga opravila odprta in pregledna javna posvetovanja,
pri tem pa zagotovila, da bodo na ini in roki teh javnih posvetovanj omogo ali im širšo udeležbo. Komisija bo zlasti
spodbujala neposredno udeležbo malih in srednjih podjetij in drugih kon nih uporabnikov v posvetovanjih. To bo
vklju evalo tudi javna posvetovanja na spletu. Rezultati posvetovanj z javnostjo in deležniki se nemudoma sporo ijo
obema sozakonodajalcema in objavijo.

Naknadno vrednotenje obstoje e zakonodaje

20. Tri institucije potrjujejo pomen im ve je doslednosti in skladnosti pri organizaciji svojega vrednotenja uspešnosti
zakonodaje Unije, vklju no s povezanimi posvetovanji z javnostjo in deležniki.

21. Komisija bo o ve letnem na rtovanju vrednotenja obstoje e zakonodaje obvestila Evropski parlament in Svet ter
bo v tem na rtovanju v najve ji možni meri upoštevala njune zahteve za poglobljeno vrednotenje specifi nih podro ij
politike ali pravnih aktov.

Komisija bo pri na rtovanju vrednotenja upoštevala asovni razpored poro il in pregledov, dolo enih v zakonodaji Unije.

22. V okviru zakonodajnega cikla bi vrednotenje obstoje e zakonodaje in politike, ki bi temeljilo na uspešnosti,
u inkovitosti, ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti, moralo biti podlaga za ocene u inka glede možnosti za
nadaljnje ukrepanje. Tri institucije so se dogovorile, da bodo za lažje izvajanje teh procesov, kjer je to primerno, v
zakonodajo vklju ile zahteve glede poro anja, spremljanja in vrednotenja, pri tem pa se izogibali pretiranemu urejanju in
nalaganju upravnih bremen, zlasti državam lanicam. Takšne zahteve lahko po potrebi vklju ujejo merljive kazalnike, ki
bodo služili kot podlaga za zbiranje dokazov o dejanskih rezultatih zakonodaje.

23. Tri institucije se strinjajo, da bodo sistemati no pretehtale uporabo klavzule o pregledu v zakonodaji in upoštevale
as, ki je potreben za izvajanje ter za zbiranje podatkov o rezultatih in u inkih.

Tri institucije bodo preu ile, ali bi bilo treba uporabo dolo ene zakonodaje asovno omejiti (klavzula o asovni omejitvi
veljavnosti).

24. Tri institucije bodo pred sprejetjem ali spreminjanjem svojih smernic o orodjih za boljšo pripravo zakonodaje
druga drugo o tem pravo asno obvestile (posvetovanja z javnostjo in deležniki, ocene u inka ter naknadna vrednotenja).

IV. ZAKONODAJNI INSTRUMENTI

25. Komisija bo Evropskemu parlamentu in Svetu v zvezi z vsakim predlogom v spremljajo em obrazložitvenem
memorandumu pojasnila in utemeljila, zakaj se je odlo ila za dolo eno pravno podlago in vrsto pravnega akta. Komisija
bi morala ustrezno upoštevati razlike v naravi in u inkih med uredbami in direktivami.

Komisija bo v svojih obrazložitvenih memorandumih pojasnila tudi upravi enost predlaganih ukrepov glede na na eli
subsidiarnosti in sorazmernosti ter njihovo skladnost s temeljnimi pravicami. Komisija bo poleg tega poro ala o obsegu in
rezultatih vseh morebitnih posvetovanj z javnostjo in deležniki, oceni u inka in naknadnem vrednotenju obstoje e
zakonodaje, ki jih je izvedla.

e bi bilo treba zaradi predvidene spremembe pravne podlage uporabiti namesto rednega posebni zakonodajni postopek
ali nezakonodajni postopek, si bodo tri institucije o tem izmenjale mnenja.

Tri institucije se strinjajo, da je izbira pravne podlage pravna opredelitev, ki mora temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih
je mogo e sodno presojati.

Komisija bo še naprej v celoti opravljala svojo institucionalno vlogo ter zagotavljala spoštovanje Pogodb in prakse Sodiš a
Evropske unije.
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V. DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI

26. Tri institucije poudarjajo pomen delegiranih in izvedbenih aktov v pravu Unije. Ti akti so, e so uporabljeni
u inkovito in pregledno ter v upravi enih primerih, nelo ljivo orodje za boljšo pripravo zakonodaje ter prispevajo k
preprosti in sodobni zakonodaji, pa tudi k njenemu u inkovitemu in hitremu izvajanju. Zakonodajalec je pristojen, da v
mejah Pogodb odlo a, ali je treba uporabiti delegirane ali izvedbene akte ter v kakšnem obsegu.

27. Tri institucije se zavedajo, da je treba vso obstoje o zakonodajo uskladiti s pravnim okvirom, uvedenim z
Lizbonsko pogodbo, pri emer je zlasti pomembna potreba po im hitrejši uskladitvi vseh temeljnih aktov, ki še
vedno vsebujejo sklice na regulativni postopek s pregledom. Komisija bo predlog za to drugo uskladitev pripravila do
konca leta 2016.

28. Tri institucije so se sporazumele o Skupnem dogovoru glede delegiranih aktov in s tem povezanem ustaljenem
besedilu (v nadaljnjem besedilu: Skupni dogovor), priloženem k temu sporazumu. V skladu s Skupnim dogovorom in z
namenom izboljšanja preglednosti in posvetovanja se Komisija obvezuje, da bo pred sprejetjem delegiranih aktov zbrala
vso potrebno strokovno znanje, vklju no prek posvetovanj s strokovnjaki iz držav lanic in javnih posvetovanj.

Poleg tega se bo Komisija vsaki , ko bo v zgodnjih fazah priprave osnutkov izvedbenih aktov potrebno širše strokovno
znanje, po potrebi posvetovala s skupino strokovnjakov, zadevnimi deležniki in javnostjo.

Za zagotovitev enakega dostopa do vseh informacij prejmeta Evropski parlament in Svet vse dokumente isto asno kot
strokovnjaki iz držav lanic. Strokovnjaki iz Evropskega parlamenta in Sveta se sistemati no lahko udeležujejo sestankov
strokovnih skupin Komisije, na katere so vabljeni strokovnjaki iz držav lanic in ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Evropski parlament in Svet lahko z namenom dodatne izmenjave mnenj o pripravi delegiranih aktov na svoje sestanke
povabita Komisijo.

Tri institucije bodo po za etku veljavnosti tega sporazuma brez nepotrebnega odlašanja za ele pogajanja z namenom, da
bi Skupni dogovor dopolnile z nezavezujo imi merili za uporabo lenov 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske
unije.

29. Tri institucije se zavezujejo, da bodo v tesnem sodelovanju najpozneje do konca leta 2017 vzpostavile skupni
funkcionalni register delegiranih aktov z dobro urejenimi informacijami, ki bodo predstavljene na uporabniku prijazen
na in, da bi tako izboljšale preglednost, olajšale na rtovanje in omogo ile sledljivost v vseh razli nih fazah življenjskega
cikla delegiranega akta.

30. Kar zadeva izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije, se tri institucije strinjajo, da se vzdržijo dodajanja postop
kovnih zahtev v zakonodajo Unije, s katerimi bi spreminjale nadzorne mehanizme, vzpostavljene z Uredbo (EU) št.
182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Od odborov, ki svoje naloge izvajajo na podlagi postopka iz navedene
uredbe, ne bi smeli zahtevati, da opravljajo tudi druge naloge.

31. Pooblastila je mogo e združiti, kadar Komisija objektivno utemelji, da je med dvema ali ve  pooblastili iz
posameznega zakonodajnega akta vsebinska povezava, in e ni v zakonodajnem aktu dolo eno druga e. Namen posve
tovanj med pripravljanjem delegiranih aktov je tudi, da se ugotovi, katera pooblastila so vsebinsko povezana. V takšnih
primerih bo v vsakem nasprotovanju Evropskega parlamenta ali Sveta jasno navedeno, na katero pooblastilo se nanaša.

VI. PREGLEDNOST IN USKLAJEVANJE ZAKONODAJNEGA PROCESA

32. Tri institucije priznavajo, da se je redni zakonodajni postopek razvil na podlagi rednih stikov na vseh stopnjah
postopka. Še naprej se zavezujejo nadalje izboljšati delo v okviru rednega zakonodajnega postopka v skladu z na eli
lojalnega sodelovanja, preglednosti, odgovornosti in u inkovitosti.
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Tri institucije se zlasti strinjajo, da morata Evropski parlament in Svet kot sozakonodajalca svoja pooblastila izvrševati na
enakopravni osnovi. Komisija deluje kot povezovalni len, tako da obe veji zakonodajne oblasti obravnava enako, pri

emer dosledno spoštuje vloge, ki so bile trem institucijam dodeljene s Pogodbama.

33. Tri institucije se bodo skozi celoten zakonodajni proces med seboj redno obveš ale o svojem delu in teko ih
medsebojnih pogajanjih ter morebitnih povratnih informacijah s strani deležnikov, in sicer prek ustreznih postopkov, tudi
v okviru dialoga med njimi.

34. Evropski parlament in Svet se kot sozakonodajalca strinjata, da je treba tesne stike ohranjati že pred za etkom
medinstitucionalnih pogajanj, da bi dosegli boljše vzajemno razumevanje stališ  vsake od strani. V ta namen bosta v
okviru zakonodajnega procesa olajšala medsebojno izmenjavo mnenj in informacij, vklju no z rednimi povabili pred
stavnikom drugih institucij na neuradne izmenjave mnenj.

35. Evropski parlament in Svet bosta zaradi u inkovitosti zagotovila boljšo usklajenost obravnavanja zakonodajnih
predlogov. Zlasti bosta primerjala okvirna asovna razporeda za razli ne stopnje postopka, ki vodijo h kon nemu
sprejetju posameznega zakonodajnega predloga.

36. Tri institucije se lahko dogovorijo, kadar je to primerno, da bodo uskladile svoja prizadevanja za pospešitev
zakonodajnega procesa, pri tem pa zagotovile spoštovanje prerogative sozakonodajalcev in ohranitev kakovost zakono
daje.

37. Tri institucije se strinjajo, da je treba v okviru obveš anja nacionalnih parlamentov zagotoviti, da bodo lahko ti v
celoti izvajali svoje prerogative na podlagi Pogodb.

38. Tri institucije bodo zagotovile preglednost zakonodajnih postopkov na podlagi zadevne zakonodaje in sodne
prakse, vklju no z ustreznim vodenjem tristranskih pogajanj.

Tri institucije bodo izboljšale obveš anje javnosti na vseh stopnjah zakonodajnega cikla, zlasti pa bodo po doseženem
dogovoru skupaj naznanile uspešen izid zakonodajnega procesa, zaklju enega v okviru rednega zakonodajnega postopka,
in sicer na skupni tiskovni konferenci ali na kateri koli druga en na in, ki se jim zdi ustrezen.

39. Da bi bilo lažje slediti razli nim stopnjam v zakonodajnem procesu, se tri institucije zavezujejo, da bodo do
31. decembra 2016 opredelile, kako nadalje razviti zadevne platforme in orodja, s katerimi bi lahko oblikovali namensko
skupno zbirko podatkov o trenutnem stanju zakonodajnih dosjejev.

40. Tri institucije priznavajo pomembnost zagotoviti, da lahko vsaka institucija uveljavlja svoje pravice in izpolnjuje
svoje obveznosti, dolo ene v Pogodbah, kakor jih razlaga Sodiš e Evropske unije, v zvezi s pogajanji o mednarodnih
sporazumih in njihovo sklenitvijo.

Tri institucije se zavezujejo, da se bodo v šestih mesecih po za etku veljavnosti tega sporazuma sestale z namenom, da bi
s pogajanji dosegle boljšo prakti no ureditev za sodelovanje in izmenjavo informacij v okviru Pogodb, kakor jih razlaga
Sodiš e Evropske unije.

VII. IZVAJANJE IN UPORABA ZAKONODAJE UNIJE

41. Tri institucije se strinjajo, da je pomembno dose i bolj strukturirano medsebojno sodelovanje, da bi lahko ocenile
uporabo in u inkovitost prava Unije z namenom njegovega izboljšanja s prihodnjo zakonodajo.

42. Tri institucije poudarjajo potrebo po hitri in pravilni uporabi zakonodaje Unije v državah lanicah. Roki za prenos
direktiv bodo im krajši, praviloma pa ne daljši od dveh let.

43. Tri institucije pozivajo države lanice, naj pri sprejemanju ukrepov za prenos ali izvajanje zakonodaje Unije ali za
zagotavljanje izvrševanja prora una Unije o teh ukrepih jasno obvestijo javnost. Ko se pri prenosu direktive v nacionalno
pravo države lanice odlo ijo dodati elemente, ki v ni emer niso povezani z zadevno zakonodajo Unije, bi bilo treba take
dodatke opredeliti bodisi z aktom ali akti o prenosu ali prek drugih navezujo ih se dokumentov.
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44. Tri institucije pozivajo države lanice, naj pri pridobivanju informacij in podatkov, potrebnih za spremljanje in
vrednotenje izvajanja prava Unije, sodelujejo s Komisijo. Tri institucije ponovno opozarjajo na Skupno politi no izjavo z
dne 28. septembra 2011 držav lanic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih (1) in Skupno politi no izjavo z dne
27. oktobra 2011 Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o obrazložitvenih dokumentih v zvezi z obrazložitvenimi
dokumenti, ki spremljajo uradno obvestilo o ukrepih za prenos, ter poudarjajo, kako sta pomembni.

45. Komisija bo še naprej vsako leto poro ala Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi zakonodaje Unije. Komisija
bo v poro ilo po potrebi vklju ila navedbo informacij iz odstavka 43. Komisija lahko predloži dodatne informacije o
stanju izvajanja dolo enega pravnega akta.

VIII. POENOSTAVITEV

46. Tri institucije potrjujejo svojo zavezo, da bodo za spremembo obstoje e zakonodaje pogosteje uporabljale zako
nodajno tehniko prenovitve in dosledno spoštovale Medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 2001 o bolj
sistemati nem ponovnem sprejemu pravnih aktov. Kadar prenovitev ni ustrezen postopek, bo Komisija im prej po
sprejetju akta o spremembi predložila predlog v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 –
Pospešeni na in dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil. e Komisija takšnega predloga ne predloži, za to
navede razloge.

47. Tri institucije se zavezujejo, da bodo spodbujale naju inkovitejše regulativne instrumente, kot sta harmonizacija in
vzajemno priznavanje, da bi prepre ile pretirano urejanje in nalaganje upravnih bremen ter izpolnile cilje Pogodb.

48. Tri institucije se strinjajo, da bodo sodelovale, da bi posodobile in poenostavile zakonodajo ter prepre ile pretirano
urejanje in nalaganje upravnih bremen za državljane, javne uprave in podjetja, vklju no za mala in srednja podjetja, s

imer bi zagotavljale, da so cilji zakonodaje doseženi. V zvezi s tem so se tri institucije dogovorile, da bodo na to temo
izmenjale mnenja pred dokon nim oblikovanjem delovnega programa Komisije.

Komisija se zavezuje, da bo kot prispevek k svojemu programu ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) vsako leto
predstavila pregled rezultatov prizadevanj Unije za poenostavitev zakonodaje, prepre evanje pretiranega urejanja in
zmanjšanje upravnega bremena, vklju no z letno študijo bremena.

Na podlagi ocene u inka in vrednotenja, ki ju opravita instituciji, ter prispevkov držav lanic in deležnikov, pa tudi ob
upoštevanju stroškov in koristi regulacije na ravni Unije bo Komisija, kadar je mogo e, koli insko opredelila zmanjšanje
regulativnega bremena ali var evalni potencial posameznih predlogov ali pravnih aktov.

Komisija bo tudi ocenila, ali je v REFIT mogo e dolo iti cilje za zmanjšanje bremena v dolo enih sektorjih.

IX. IZVAJANJE IN SPREMLJANJE TEGA SPORAZUMA

49. Tri institucije bodo sprejele potrebne ukrepe za zagotovitev sredstev in virov, potrebnih za pravilno izvajanje tega
sporazuma.

50. Tri institucije bodo skupaj redno spremljale izvajanje tega sporazuma, in sicer tako na politi ni ravni v okviru
letnih razprav kakor tudi na tehni ni ravni v okviru Medinstitucionalne usklajevalne skupine.

X. KON NE DOLO BE

51. Ta medinstitucionalni sporazum nadomeš a Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje z dne
16. decembra 2003 (2) in Medinstitucionalni skupni pristop k oceni u inka iz novembra 2005 (3).

Priloga k temu sporazumu nadomeš a Enotno razumevanje glede delegiranih aktov iz leta 2011.

52. Ta sporazum za ne veljati na dan podpisa.
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, 13  2016 .
Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016.
Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016.
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016.
Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016.
Strasbourg, 13. aprill 2016

, 13  2016.
Done at Strasbourg, 13 April 2016.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016.
Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016.
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016.

Strasb r , 2016. gada 13. apr l .
Priimta Strasb re 2016 m. balandžio 13 d.
Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én.
Mag mul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016.
Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016.
Sporz dzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r.
Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016.
Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016.
V Štrasburgu 13. apríla 2016.
V Strasbourgu, 13. aprila 2016.
Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016.
Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016.

Por el Parlamento Europeo
Za Evropský parlament
For Europa-Parlamentet
Im Namen des Europäischen Parlaments
Euroopa Parlamendi nimel

For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
Za Europski parlament
Per il Parlamento europeo
Eiroparlamenta v rd
Europos Parlamento vardu
Az Európai Parlament részér l
G all-Parlament Ewropew
Voor het Europees Parlement
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Pelo Parlamento Europeu
Pentru Parlamentul European
Za Európsky parlament
Za Evropski parlament
Euroopan parlamentin puolesta
På Europaparlamentets vägnar

Por el Consejo
Za Radu
På Rådets vegne
Im Namen des Rates
Nõukogu nimel

For the Council
Pour le Conseil
Thar ceann Comhairle
Za Vije e
Per il Consiglio
Padomes v rd
Tarybos vardu
A Tanács részér l
G all-Kunsill
Voor de Raad
W imieniu Rady
Pelo Conselho
Pentru Consiliu
Za Radu
Za Svet
Neuvoston puolesta
På rådets vägnar

Por la Comisión
Za Komisi
På Kommissionens vegne
Im Namen der Kommission
Komisjoni nimel

For the Commission
Pour la Commission
Thar ceann an Choimisiúin
Za Komisiju
Per la Commissione
Komisijas v rd
Komisijos vardu
A Bizottság részér l
G all-Kummissjoni
Voor de Commissie
W imieniu Komisji
Pela Comissão
Pentru Comisie
Za Komisiu
Za Komisijo
Komission puolesta
På kommissionens vägnar

/El Presidente/P edseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/
O ó /The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/

Il Presidente/Priekšs d t js/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/
Przewodnicz cy/O Presidente/Pre edintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

Martin SCHULZ Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

Skupni dogovor med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo glede delegiranih aktov

I. Podro je uporabe in splošna na ela

1. Ta skupni dogovor temelji na Enotnem razumevanju glede delegiranih aktov iz leta 2011 in ga nadomeš a ter
poenostavlja prakso, ki sta jo od tedaj vzpostavila Evropski parlament in Svet. V njem so dolo ene prakti ne
ureditve ter usklajena pojasnila in prednostne izbire, ki se uporabljajo za prenos zakonodajnih pooblastil na podlagi

lena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). V skladu z navedenim lenom je treba v vsakem zakono
dajnem aktu, ki vklju uje takšen prenos (v nadaljnjem besedilu: temeljni akt), izrecno opredeliti cilje, vsebino,
podro je uporabe in trajanje prenosa pooblastila.

2. Evropski parlament, Svet in Komisija (v nadaljnjem besedilu: tri institucije) pri izvajanju svojih pooblastil in v skladu
s postopki, dolo enimi v PDEU, sodelujejo ves as postopka in tako zagotavljajo nemoteno izvajanje prenesenih
pooblastil ter u inkovit nadzor nad temi pooblastili s strani Evropskega parlamenta in Sveta. V ta namen vzdržujejo
ustrezne stike na upravni ravni.

3. Pri predlogih za prenos pooblastil na podlagi lena 290 PDEU oziroma pri prenosu takšnih pooblastil se zadevne
institucije odvisno od postopka za sprejetje temeljnega akta zavežejo, da bodo v najve ji možni meri uporabljale
ustaljeno besedilo, navedeno v Dodatku k temu skupnemu dogovoru.

III. Posvetovanja med pripravo in oblikovanjem delegiranih aktov

4. Komisija se pri pripravi osnutkov delegiranih aktov posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenuje posamezna država
lanica. S strokovnjaki iz držav lanic se pravo asno posvetuje o vseh osnutkih delegiranih aktov, ki jih pripravijo

službe Komisije (*). Strokovnjakom iz držav lanic pošlje osnutke delegiranih aktov. Ta posvetovanja potekajo v
okviru obstoje ih strokovnih skupin ali na ad hoc sestankih s strokovnjaki iz držav lanic, za katere Komisija pošlje
vabila prek stalnih predstavništev vseh držav lanic. Države lanice same dolo ijo strokovnjake, ki se bodo udeležili
sestankov. Osnutki delegiranih aktov, osnutek dnevnega reda in vsa druga ustrezna dokumentacija so strokovnjakom
iz držav lanic predloženi pravo asno, da imajo dovolj asa za pripravo.

5. Na koncu sestankov s strokovnjaki iz držav lanic ali po njih službe Komisije navedejo, do kakšnih zaklju kov so
prišle na podlagi razprav, med drugim tudi, v kolikšni meri bodo upoštevale mnenja strokovnjakov in kaj name
ravajo storiti. Navedeni zaklju ki bodo vneseni v zapisnik sestanka.

6. Priprava in oblikovanje delegiranih aktov lahko vklju uje tudi posvetovanja z deležniki.

7. Kadar je osnutek delegiranega akta vsebinsko na kakršen koli na in spremenjen, da Komisija strokovnjakom iz držav
lanic možnost, da se odzovejo, v pisni obliki, kadar je to primerno, na spremenjeno razli ico osnutka delegiranega

akta.

8. Povzetek procesa posvetovanja je vklju en v obrazložitveni memorandum, ki je priložen delegiranemu aktu.

9. Komisija v rednih asovnih presledkih daje na voljo okvirne sezname na rtovanih delegiranih aktov.

SLL 123/10 Uradni list Evropske unije 12.5.2016

(*) Posebnosti postopka za pripravo regulativnih tehni nih standardov (RTS), kakor so opisani v uredbah o ESA [Uredba (EU) št.
1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski
ban ni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12),
Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa
(Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48) in Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra
2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št.
716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84)], bodo upoštevane brez poseganja v
ureditev posvetovanj iz tega sporazuma.
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10. Pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov Komisija zagotovi, da so vsi dokumenti, vklju no z osnutki aktov,
pravo asno in so asno posredovani Evropskemu parlamentu in Svetu isto asno kot strokovnjakom iz držav lanic.

11. Kadar Evropski parlament in Svet menita, da je to potrebno, se lahko njuni strokovnjaki udeležijo sestankov
strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov, na katere so povabljeni strokovnjaki iz držav

lanic. Evropski parlament in Svet v ta namen prejmeta seznam vseh sestankov strokovnjakov, na rtovanih v
naslednjih mesecih, in vabila nanje.

12. Tri institucije druga drugi sporo ijo naslove namenskih poštnih predalov za pošiljanje in prejemanje vseh doku
mentov v zvezi z delegiranimi akti. V ta namen se uporablja register iz odstavka 29 tega sporazuma, ko bo
vzpostavljen.

III. Ureditev posredovanja dokumentov in izra una rokov

13. Komisija z uporabo ustreznega mehanizma Evropskemu parlamentu in Svetu uradno posreduje delegirane akte. Z
dokumenti z oznako tajnosti se ravna v skladu z notranjimi upravnimi postopki, ki jih vsaka institucija dolo i z
namenom zagotavljanja vseh potrebnih jamstev.

14. Da se Evropskemu parlamentu in Svetu zagotovijo pogoji za uveljavljanje pravic iz lena 290 PDEU v roku,
dolo enem v vsakem temeljnem aktu, Komisija ne posreduje delegiranih aktov v naslednjih obdobjih:

— od 22. decembra do 6. januarja;

— od 15. julija do 20. avgusta.

Ti obdobji se uporabljata le, ko rok za nasprotovanje temelji na to ki 18.

Ti obdobji se ne uporabljata v zvezi z delegiranimi akti, ki so sprejeti po postopku v nujnih primerih, dolo enim v
delu VI tega skupnega dogovora. e se delegirani akt sprejema po postopku v nujnih primerih v enem izmed
obdobij, dolo enih v prvem pododstavku, za ne rok za nasprotovanje, dolo en v temeljnem aktu, te i šele ob izteku
zadevnega obdobja.

Tri institucije se do oktobra v letu pred volitvami v Evropski parlament dogovorijo o ureditvi uradnega obveš anja o
delegiranih aktih v asu prekinitve dela zaradi volitev.

15. Rok, v katerem je mogo e izraziti nasprotovanje, za ne te i, ko Evropski parlament in Svet prejmeta vse jezikovne
razli ice delegiranega akta.

IV. Trajanje prenosa pooblastila

16. Temeljni akt lahko na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za nedolo eno ali dolo eno
obdobje.

17. Kadar je navedeno dolo eno obdobje, bi moralo biti na eloma v temeljnem aktu dolo eno samodejno podaljševanje
prenosa pooblastila za enako dolga obdobja, razen e Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju
najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. Komisija pripravi poro ilo o prenesenem pooblastilu najpoz
neje devet mesecev pred koncem vsakega obdobja. Ta to ka ne vpliva na pravico Evropskega parlamenta ali Sveta do
preklica pooblastila.

V. Rok za nasprotovanje Evropskega parlamenta in Sveta

18. Brez poseganja v postopek v nujnih primerih bi moral biti rok za nasprotovanje, ki je za vsak primer posebej
dolo en v posami nem temeljnem aktu, na eloma dva meseca in ne krajši od tega, ki ga je možno za vsako
institucijo (Evropski parlament ali Svet) na njeno pobudo podaljšati za dva meseca.
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19. Vendar pa se delegirani akt lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in za ne veljati pred iztekom navedenega roka,
e tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

VI. Postopek v nujnih primerih

20. Postopek v nujnih primerih bi bilo treba uporabljati le v izjemnih primerih, na primer pri zadevah v zvezi z zaš ito
in varnostjo, varovanjem zdravja in varnosti ali zunanjimi odnosi, vklju no s humanitarnimi krizami. Evropski
parlament in Svet bi morala odlo itev za postopek v nujnih primerih utemeljiti v temeljnem aktu. V temeljnem aktu
se podrobno navedejo primeri, v katerih se uporabi postopek v nujnih primerih.

21. Komisija se zavezuje, da bo Evropski parlament in Svet temeljito obveš ala o možnosti, da bo delegirani akt sprejet
po postopku v nujnih primerih. Takoj ko službe Komisije predvidijo to možnost, na to neuradno vnaprej opozorijo
sekretariata Evropskega parlamenta in Sveta prek namenskih poštnih predalov iz to ke 12.

22. Delegirani akt, sprejet po postopku v nujnih primerih, za ne veljati nemudoma in se uporablja, dokler se mu ne
nasprotuje v obdobju, dolo enem v temeljnem aktu. e Evropski parlament ali Svet nasprotujeta, Komisija takoj po
uradnem obvestilu Evropskega parlamenta ali Sveta o sklepu o nasprotovanju akt razveljavi.

23. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu, sprejetem po postopku v nujnih
primerih, Komisija navede razloge za uporabo navedenega postopka.

VII. Objava v Uradnem listu

24. Delegirani akti se objavijo v seriji L Uradnega lista Evropske unije šele po izteku roka za nasprotovanje, razen v
primeru iz to ke 19. Delegirani akti, sprejeti po postopku v nujnih primerih, se objavijo nemudoma.

25. Brez poseganja v len 297 PDEU se v seriji L Uradnega lista Evropske unije objavijo tudi sklepi Evropskega parlamenta
ali Sveta o preklicu prenosa pooblastila, o nasprotovanju delegiranemu aktu, sprejetem po postopku v nujnih
primerih, ali o nasprotovanju samodejnemu podaljšanju prenosa pooblastila. Sklep o preklicu za ne veljati dan
po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

26. Komisija v Uradnem listu Evropske unije objavi tudi sklepe o razveljavitvi delegiranih aktov, sprejetih po postopku v
nujnih primerih.

VIII. Vzajemna izmenjava informacij, zlasti v primeru preklica

27. Kadar Evropski parlament in Svet uveljavljata svoje pravice pri uporabi pogojev, dolo enih v temeljnem aktu, o tem
obvestita drug drugega in Komisijo.

28. Kadar Evropski parlament ali Svet za ne postopek, ki bi lahko vodil do preklica prenosa pooblastila, o tem obvesti
preostali instituciji najpozneje en mesec pred sprejetjem sklepa o preklicu.
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B2_Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje

- 63 - 



Dodatek

Ustaljeno besedilo

Uvodna izjava:

(Da/Za) … [cilj], bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s lenom 290 Pogodbe o delovanju Evropske
unije sprejme akte v zvezi (s/z) [vsebina in podro je uporabe]. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem
delu ustrezno posvetuje, vklju no na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z na eli, dolo enimi
v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega
sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov, Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente so asno s strokov
njaki iz držav lanic, njuni strokovnjaki pa se sistemati no lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki
zadevajo pripravo delegiranih aktov.

len(i) o prenosu pooblastil

"[Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov] [Komisija sprejme delegirane akte] v skladu s
lenom [A] v zvezi (s/z) [vsebina in podro je uporabe].

Naslednji odstavek se doda v primeru uporabe postopka v nujnih primerih:

Kadar je v primeru [vsebina in podro je uporabe] to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na
podlagi tega lena, uporabi postopek iz lena [B].

len [A]

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, dolo enimi v tem lenu.

[trajanje]

Možnost 1:

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz lena(-ov) … se prenese na Komisijo za nedolo en as od … [datum
za etka veljavnosti temeljnega zakonodajnega akta ali kateri koli drug datum, ki ga dolo ita sozakonodajalca].

Možnost 2:

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz lena(-ov) … se prenese na Komisijo za obdobje … let od … [datum
za etka veljavnosti temeljnega zakonodajnega akta ali kateri koli drug datum, ki ga dolo ita sozakonodajalca]. Komisija pripravi
poro ilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem …-letnega obdobja. Prenos pooblastila se
samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen e Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju
najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Možnost 3:

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz lena(-ov) … se prenese na Komisijo za obdobje … let od … [datum
za etka veljavnosti temeljnega zakonodajnega akta ali kateri koli drug datum, ki ga dolo ita sozakonodajalca].

3. Prenos pooblastila iz lena(-ov) … lahko kadar koli prekli e Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha
veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep za ne u inkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske
unije ali na poznejši dan, ki je dolo en v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih
aktov..

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države lanice, v skladu z
na eli, dolo enimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.
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5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem so asno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi lena(-ov) …, za ne veljati le, e mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v
roku [dveh mesecev] od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali e pred iztekom tega roka
tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega
parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

Naslednji len se doda v primeru uporabe postopka v nujnih primerih:

len [B]

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega lena, za nejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje
v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo
razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz lena [A](6). V tem primeru
Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt
razveljavi.

SLL 123/14 Uradni list Evropske unije 12.5.2016
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SKLEPEVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA INKOMISIJE ZDNE 19. APRILA
1995 ODOLOČBAH, KI PODROBNEJE UREJAJOURESNIČEVANJE
PREISKOVALNE PRAVICE EVROPSKEGA PARLAMENTA1

Evropski parlament, Svet in Komisija So –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in zlasti člena
20b Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 193 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena
107b Pogodbe,

ker morajo biti določbe, ki podrobneje urejajo preiskovalno pravico Evropskega parlamenta,
določene ob upoštevanju določb iz pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti,

ker morajo začasni preiskovalni odbori imeti potrebna sredstva za opravljanje svojih nalog; ker
je v ta namen bistveno, da države članice ter institucije in organi Evropskih skupnosti sprejmejo
vse ukrepe, s katerimi bi olajšali opravljanje teh nalog,

ker je treba varovati tajnost in zaupnost postopkov začasnih preiskovalnih odborov,

ker se lahko določbe, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice, po koncu
tekočega mandata Evropskega parlamenta na zahtevo ene izmed treh institucij spremenijo z
ozirom na pridobljene izkušnje –

SOGLASNO SKLENILI:

Člen 1

Določbe, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta, se
v skladu s členom 20b Pogodbe ESPJ, členom 193 Pogodbe ES in členom 107b Pogodbe ESAE
opredelijo v tem sklepu.

Člen 2

1. Ob upoštevanju pogojev in omejitev, določenih v pogodbah iz člena 1, lahko Evropski
parlament pri izpolnjevanju svojih nalog na zahtevo četrtine svojih poslancev ustanovi začasni
preiskovalni odbor za preiskavo domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje
Unije, ki so posledica dejanja institucije ali organa Evropskih skupnosti, organa javne uprave
države članice ali oseb, ki so po zakonodaji Unije pristojne za izvajanje le-te.

Evropski parlament določi sestavo in pravila delovanja začasnih preiskovalnih odborov.

Sklep o ustanovitvi začasnega preiskovalnega odbora, v katerem sta zlasti navedena njegov
namen in rok za predajo njegovega poročila, se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

1 UL L 113, 19.5.1995, str. 1.
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2. Začasni preiskovalni odbor opravlja svoje naloge v skladu s pooblastili, ki so
institucijam in organom Evropskih skupnosti podeljena s Pogodbami.

Člani začasnega preiskovalnega odbora in vse druge osebe, ki so se v okviru svojih nalog
seznanile z dejstvi, informacijami, znanjem, dokumenti ali predmeti, katerih tajnost je treba
spoštovati v skladu z določbami, ki jih sprejme država članica ali institucija Skupnosti, jih
morajo varovati pred nepooblaščenimi osebami in javnostjo tudi po končanem opravljanju
svojih nalog.

Zaslišanja in pričanja so javna. Seje potekajo brez navzočnosti javnosti, če tako zahteva četrtina
članov preiskovalnega odbora, institucije Skupnosti ali nacionalni organi ali kadar začasni
preiskovalni odbor obravnava tajne informacije. Priče in izvedenci imajo pravico dajati izjave
ali pričati brez navzočnosti javnosti.

3. Začasni preiskovalni odbor ne sme preiskovati zadev, o katerih teče postopek pred
nacionalnim sodiščem ali sodiščem Skupnosti, dokler sodni postopek ni zaključen.

V roku dveh mesecev po objavi v skladu z odstavkom 1 ali po tem, ko je bila Komisija
obveščena, da je bila začasnemu preiskovalnemu odboru prijavljena domnevna kršitev
zakonodaje Unije s strani države članice, lahko Komisija obvesti Evropski parlament, da je
zadeva, ki jo preiskuje začasni preiskovalni odbor, predmet predhodnega postopka Skupnosti;
v takih primerih začasni preiskovalni odbor sprejme vse potrebne ukrepe, da bi Komisiji
omogočil celovito izvajanje pooblastil, ki so ji podeljena s Pogodbami.

4. Začasni preiskovalni odbor se razpusti ob predložitvi svojega poročila v roku,
določenem ob njegovi ustanovitvi, ali najpozneje po izteku obdobja, ki ne sme biti daljše od
dvanajstih mesecev od dneva ustanovitve, vsekakor pa ob koncu parlamentarne mandatne
dobe.

Evropski parlament lahko dvanajstmesečni rok z obrazloženim sklepom dvakrat podaljša za
vsakič tri mesece. Tak sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

5. Glede zadeve, ki jo je začasni preiskovalni odbor že preiskoval, se lahko začasni
preiskovalni odbor ustanovi ali ponovno ustanovi šele po preteku vsaj dvanajstih mesecev od
predložitve poročila o omenjeni preiskavi ali od konca naročila za preiskavo in če se pojavijo
nova dejstva.

Člen 3

1. Začasni preiskovalni odbor opravi potrebne preiskave za ugotovitev domnevnih kršitev
ali nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje Unije pod spodaj določenimi pogoji.

2. Začasni preiskovalni odbor lahko zaprosi institucijo ali organ Evropskih skupnosti ali
vlado države članice, da enega izmed svojih članov pooblasti za sodelovanje pri delu odbora.

3. Zadevne države članice in institucije ali organi Evropskih skupnosti na podlagi
obrazložene zahteve začasnega preiskovalnega odbora pooblastijo uradnika ali uslužbenca, da
nastopi pred začasnim preiskovalnim odborom, razen če temu po nacionalni zakonodaji ali
zakonodaji Unije nasprotujejo razlogi tajnosti oziroma javne ali nacionalne varnosti.

Omenjeni uradniki ali uslužbenci govorijo v imenu in po navodilih svojih vlad ali institucij. Še
naprej so vezani na obveznosti na podlagi pravil, ki veljajo zanje.
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4. Organi držav članic in institucije ali organi Evropskih skupnosti dajo začasnemu
preiskovalnemu odboru na njegovo zahtevo ali na lastno pobudo na voljo dokumentacijo,
potrebno za opravljanje njegovih nalog, če jim tega ne preprečujejo razlogi tajnosti oziroma
javne ali nacionalne varnosti, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov in pravil ali zakonodaje
Unije.

5. Odstavka 3 in 4 ne posegata v druge določbe držav članic, ki prepovedujejo nastopanje
uradnikov ali pošiljanje dokumentov.

Oviro, ki izhaja iz razlogov tajnosti oziroma javne ali nacionalne varnosti ali določb, navedenih
v prvem pododstavku, Evropskemu parlamentu sporoči predstavnik, ki je pooblaščen za
prevzemanje obveznosti v imenu zadevne države članice ali institucije.

6. Institucije ali organi Evropskih skupnosti lahko začasnemu preiskovalnemu odboru
pošljejo dokumente, ki izvirajo iz določene države članice, šele potem, ko so zadevno državo
o tem obvestili.

Dokumente, za katere se uporablja odstavek 5, pošljejo začasnemu preiskovalnemu odboru šele
po pridobitvi soglasja zadevne države članice.

7. Odstavki 3, 4 in 5 se uporabljajo za fizične in pravne osebe, ki so po zakonodaji Unije
pooblaščene za izvajanje le-te.

8. Začasni preiskovalni odbor lahko, kolikor je to potrebno za opravljanje njegovih nalog,
zahteva od vseh drugih oseb, da pričajo pred njim. Če lahko oseba zaradi imenovanja v teku
preiskave utrpi škodo, jo začasni preiskovalni odbor o tem obvesti; na željo osebe jo tudi zasliši.

Člen 4

1. Informacije, ki jih začasni preiskovalni odbor pridobi, se uporabijo izključno za
opravljanje njegovih nalog. Informacije se ne smejo objaviti, če vsebujejo gradivo tajne ali
zaupne narave ali imena oseb.

Evropski parlament sprejme administrativne ukrepe in postopkovna pravila, potrebne za
varovanje tajnosti in zaupnosti postopkov začasnega preiskovalnega odbora.

2. Poročilo začasnega preiskovalnega odbora se predloži Evropskemu parlamentu, ki ga
lahko ob upoštevanju določb odstavka 1 objavi.

3. Evropski parlament lahko institucijam ali organom Evropskih skupnosti ali državam
članicam pošlje priporočila, ki jih sprejme na podlagi poročila začasnega preiskovalnega
odbora. Ti pa iz priporočila potegnejo ustrezne zaključke.

Člen 5

Obvestila, naslovljena na nacionalne organe držav članic z namenom uporabe tega sklepa, se
jim sporočijo preko njihovih stalnih predstavništev v Evropski uniji.

Člen 6

Na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije se lahko navedeni členi po koncu
tekoče mandatne dobe Evropskega parlamenta spremenijo z ozirom na pridobljene izkušnje.
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Člen 7

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.
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SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA Z DNE 18. NOVEMBRA 1999 O POGOJIH ZA
IZVAJANJE NOTRANJIH PREISKAV V ZVEZI S PREPREČEVANJEM GOLJUFIJ,
KORUPCIJE IN KAKRŠNEGA KOLI NEZAKONITEGA RAVNANJA, KI ŠKODUJE

INTERESOM SKUPNOSTI

EVROPSKI PARLAMENT JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 199 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in zlasti člena
25 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena
112 Pogodbe,

ob upoštevanju svojega poslovnika in zlasti člena 186(c)1 tega poslovnika,

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta2 in Uredba Sveta (Euratom) št.
1074/19993 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljevanju
"Urad"), določata, da mora Urad začeti in izvajati upravne preiskave v institucijah, organih,
uradih in agencijah, ustanovljenih s Pogodbo o ustanovitvi ES ali Pogodbo o ustanovitvi
Euratom ali na njuni podlagi.

Odgovornost Evropskega urada za boj proti goljufijam, kot jo je določila Komisija, ne zajema
samo varstva finančnih interesov, ampak vključuje vse dejavnosti Urada v zvezi s potrebo po
varstvu interesov Skupnosti pred nepravilnim ravnanjem, pri katerem obstaja možnost uvedbe
upravnega ali kazenskega postopka.

Boj proti goljufijam je treba razširiti in izboljšati njegovo uspešnost z uporabo strokovnega
znanja, ki že obstaja na področju upravnih preiskav.

Zato morajo vse institucije, organi ter uradi in agencije na podlagi svoje upravne neodvisnosti
Uradu zaupati nalogo izvajanja notranjih upravnih preiskav, da bi se razkrile resne napake pri
opravljanju poklicnih dolžnosti, ki lahko pomenijo neizpolnjevanje obveznosti uradnikov in
uslužbencev Skupnosti iz členov 11, 12, drugi in tretji odstavek, 13, 14, 16 in 17, prvi odstavek,
Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih
skupnosti (v nadaljevanju "Kadrovski predpisi"), ki škodijo interesom teh skupnosti in pri
katerih obstaja možnost uvedbe disciplinskega in v nekaterih primerih kazenskega postopka,
ali grobo kršitev delovnih obveznosti iz člena 22 Kadrovskih predpisov ali neizpolnjevanje
podobnih obveznosti poslancev ali zaposlenih Evropskega parlamenta, za katere ne veljajo
Kadrovski predpisi.

Take preiskave je treba izvajati popolnoma v skladu z ustreznimi določbami pogodb o
ustanovitvi Evropskih skupnosti in zlasti Protokola o privilegijih in imunitetah, besedil za
njihovo izvajanje in Kadrovskih predpisov.

1Člen zdajčrtan.
2UL L 136, 31.5.1999, str. 1.
3UL L 136, 31.5.1999, str. 8.
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Take preiskave je treba izvajati pod enakimi pogoji v vseh institucijah, organih, uradih in
agencijah Skupnosti; prenos te naloge na Urad ne sme vplivati na odgovornosti samih institucij,
organov, uradov ali agencij in na noben način ne sme zmanjšati pravne varnosti teh oseb.

Do spremembe Kadrovskih predpisov je treba določiti praktično ureditev, kako člani institucij
in organov, direktorji uradov in agencij ter uradniki in uslužbenci institucij, organov ter uradov
in agencij sodelujejo za nemoteno izvajanje notranjih preiskav –

SKLENIL:

Člen 1

Dolžnost sodelovanja z Uradom

Generalni sekretar, službe in vsak uradnik ali uslužbenec Evropskega parlamenta morajo v
celoti sodelovati s predstavniki Urada in jim nuditi vsakršno pomoč, ki je potrebna za
preiskavo. V ta namen dajejo predstavnikom Urada vse koristne informacije in razlage.

Poslanci v celoti sodelujejo z Uradom, kar pa ne vpliva na ustrezne določbe pogodb o
ustanovitvi Evropskih skupnosti, zlasti Protokola o privilegijih in imunitetah, ter besedil za
njihovo izvajanje.

Člen 2

Dolžnost dajanja informacij

Vsak uradnik ali uslužbenec Evropskega parlamenta, ki zve za dokazila, na podlagi katerih
lahko domneva obstoj primerov goljufije, korupcije ali kakršnega koli drugega nezakonitega
ravnanja, ki škodi interesom Skupnosti, ali resne napake pri izvajanju poklicnih dolžnosti, ki
bi lahko pomenila neizpolnjevanje obveznosti uradnikov in uslužbencev Skupnosti ali
neizpolnjevanje podobnih obveznosti drugih članov osebja, za katere ne veljajo Kadrovski
predpisi, in pri katerih obstaja možnost uvedbe disciplinskega ali v določenih primerih
kazenskega postopka, o tem nemudoma obvesti vodjo službe ali generalnega direktorja ali, če
meni, da je to primerno, generalnega sekretarja ali neposredno Urad, če gre za uradnika,
uslužbenca ali drugega zaposlenega, za katerega ne veljajo Kadrovski predpisi, oziroma v
primeru kršenja ustreznih obveznosti poslancev predsednika Evropskega parlamenta

Predsednik, generalni sekretar, generalni direktorji in vodje služb Evropskega parlamenta
nemudoma pošljejo Uradu vse dokaze, za katere so zvedeli in na podlagi katerih se lahko
domneva, da obstajajo nepravilnosti iz prvega odstavka.

Z uradniki ali uslužbenci Evropskega parlamenta se ne sme na noben način ravnati nepravično
ali jih zapostavljati zaradi tega, ker so poslali informacije iz prvega in drugega odstavka.

Poslanci, ki zvejo za dejstva iz prvega odstavka, obvestijo predsednika Parlamenta ali, če
menijo, da je to koristno, neposredno Urad.

Ta člen se uporablja brez poseganja v zahteve glede zaupnosti, določene z zakonom ali
poslovnikom Evropskega parlamenta.
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Člen 3

Pomoč varnostnega urada

Na zahtevo direktorja Urada varnostni urad Evropskega parlamenta pomaga Uradu pri
praktičnem izvajanju preiskav.

Člen 4

Imuniteta in pravica do zavrnitve pričanja

Pravila, ki urejajo parlamentarno imuniteto poslancev in pravico do zavrnitve pričanja, ostajajo
nespremenjena.

Člen 5

Obveščanje zainteresirane strani

O vsaki možni osebni vpletenosti poslanca, uradnika ali uslužbenca je treba takoj obvestiti
zainteresirano stran, pod pogojem, da to ne ogrozi preiskave. V nobenem primeru se ne sme v
ugotovitvah ob koncu preiskave poimensko imenovati poslanca, uradnika ali uslužbenca
Evropskega parlamenta, ne da bi zainteresirana stran imela možnost izraziti svoja stališča o
vseh dejstvih, ki se nanašajo nanjo.

V primerih, ko se zaradi preiskovanja zahtevata popolna tajnost in uporaba preiskovalnih
postopkov, ki spadajo v pristojnost državnega pravosodnega organa, se lahko obveznost, da je
treba poslanca, uradnika ali uslužbenca Evropskega parlamenta pozvati, naj izrazi svoja
stališča, odloži v soglasju s predsednikom Parlamenta v primeru poslanca ali v soglasju z
generalnim sekretarjem v primeru uradnika ali uslužbenca.

Člen 6

Obveščanje o zaključku preiskave brez nadaljnjih postopkov

Če po notranji preiskavi ni mogoče sprožiti postopka proti poslancu, uradniku ali uslužbencu
Evropskega parlamenta, za katerega je bila vložena prijava, se notranja preiskava proti tej osebi
zaključi brez kakršnega koli nadaljnjega postopka s sklepom direktorja Urada, ki o tem pisno
obvesti zainteresirano stran.

Člen 7

Odvzem imunitete

Vsako zahtevo državne policije ali pravosodnega organa za odvzem imunitete uradnika ali
uslužbenca Evropskega parlamenta v sodnih postopkih zaradi domnevnih primerov goljufije,
korupcije ali kakršnega koli drugega nezakonitega ravnanja se pošlje direktorju Urada, ki da
svoje mnenje. Če se zahteva za odvzem imunitete nanaša na poslanca Evropskega parlamenta,
je treba obvestiti Urad.

Člen 8

Datum začetka veljavnosti

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Evropski parlament.
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II

(Nezakonodajni akti)

MEDNARODNI SPORAZUMI

Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko o
prakti nih podrobnostih za uresni evanje demokrati ne odgovornosti in nadzora nad
opravljanjem nalog, prenesenih na Evropsko centralno banko v okviru enotnega mehanizma

nadzora

(2013/694/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN EVROPSKA CENTRALNA BANKA –

— ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

— ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti lena 127(6) Pogodbe,

— ob upoštevanju Poslovnika Evropskega parlamenta in zlasti lena 127(1) Poslovnika,

— ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog na Evropsko
centralno banko, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij (1), ter zlasti lena 20(8) in (9)
Uredbe,

— ob upoštevanju skupne izjave predsednika Evropskega parlamenta in predsednika Evropske centralne banke, podane
ob glasovanju Evropskega parlamenta o sprejetju Uredbe (EU) št. 1024/2013,

A. ker Uredba (EU) št. 1024/2013 na Evropsko centralno banko (ECB) prenaša posebne naloge, ki se nanašajo na politike
bonitetnega nadzora kreditnih institucij, da bi prispevala k varnosti in trdnosti kreditnih institucij ter k stabilnosti
finan nega sistema v Evropski uniji in v vseh državah lanicah, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora;

B. ker len 9 Uredbe (EU) št. 1024/2013 dolo a, da je ECB pristojni organ za namene opravljanja nadzornih nalog, ki so
bile nanjo prenesene s to uredbo;

C. ker prenos nadzornih nalog pomeni veliko odgovornost za ECB v smislu prispevanja k finan ni stabilnosti v Uniji z
naju inkovitejšo in najbolj sorazmerno uporabo njenih nadzornih pooblastil;

D. ker bi moral biti vsak prenos nadzornih pooblastil na raven Unije uravnotežen z ustreznimi zahtevami glede
odgovornosti; ECB torej v skladu s lenom 20 Uredbe (EU) št. 1024/2013 Evropskemu parlamentu in Svetu kot
demokrati no legitimnima institucijama, ki predstavljata državljane Unije in države lanice, odgovarja za izvajanje te
uredbe;

E. ker len 20(9) Uredbe (EU) št. 1024/2013 dolo a, da ECB lojalno sodeluje pri vseh preiskavah, ki jih opravlja Evropski
parlament, v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU);

F. ker len 20(8) Uredbe (EU) št. 1024/2013 dolo a, da predsednik Nadzornega odbora ECB na zahtevo organizira
zaupne razprave za zaprtimi vrati s predsednikom in podpredsedniki pristojnega odbora Evropskega parlamenta v
zvezi z nadzornimi nalogami ECB, e so takšne razprave nujne za izvajanje pooblastil Evropskega parlamenta v skladu
s PDEU; ker ta len zahteva, da se pri organizaciji takšnih razprav zagotovi popolna zaupnost v skladu z obveznostmi
glede zaupnosti, ki veljajo za ECB kot pristojni organ na podlagi upoštevnega prava Unije;

SL30.11.2013 Uradni list Evropske unije L 320/1

(1) UL L 287, 29.10.2013, str. 63.
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G. ker len 15(1) PDEU dolo a, da institucije Unije pri svojem delu kar najbolj upoštevajo na elo javnosti delovanja; ker
so pogoji, pod katerimi je dokument ECB zaupen, dolo eni v Sklepu ECB 2004/258/ES (ECB/2004/3) (1); ker ta sklep
dolo a, da ima vsak državljan Unije in vsaka fizi na ali pravna oseba s prebivališ em ali sedežem v kateri od držav

lanic pravico dostopa do dokumentov ECB ob upoštevanju pogojev in omejitev, dolo enih s tem sklepom; ker lahko
ECB v skladu s tem sklepom zavrne razkritje v primerih, kadar bi to škodovalo dolo enim javnim ali zasebnim
interesom;

H. ker ECB o razkritju informacij v zvezi z bonitetnim nadzorom kreditnih institucij ne odlo a sama, temve  v zvezi s
tem veljajo omejitve in pogoji iz upoštevnega prava Unije, ki ga morata spoštovati tako Evropski parlament kot ECB;
ker se v skladu s lenom 37(2) Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB (v nadaljnjem besedilu: Statut
ESCB) za osebe z dostopom do podatkov, ki so predmet predpisov Unije o obveznosti varovanja skrivnosti, upora
bljajo ti predpisi Unije;

I. ker uvodna izjava 55 Uredbe (EU) št. 1024/2013 dolo a, da bi morale za vse obveznosti poro anja Evropskemu
parlamentu veljati ustrezne zahteve o varovanju poklicnih skrivnosti; ker uvodna izjava 74 in len 27(1) te uredbe
dolo ata, da za lane Nadzornega odbora in usmerjevalnega odbora, osebje ECB in osebje, napoteno iz sodelujo ih
držav lanic, ki opravlja nadzorniške dolžnosti, veljajo zahteve za varovanje poklicne skrivnosti iz lena 37 Statuta
ESCB ter upoštevnih pravnih aktov Unije; ker len 339 PDEU in len 37 Statuta ESCB dolo ata, da lane vodstvenih
organov ter uslužbence ECB in nacionalnih centralnih bank zavezuje obveznost varovanja poslovne skrivnosti;

J. ker so v skladu s lenom 10(4) Statuta ESCB seje Sveta ECB tajne;

K. ker len 4(3) Uredbe (EU) št. 1024/2013 dolo a, da ECB za izvajanje nalog, ki se nanjo prenesejo s to uredbo,
uporablja vse upoštevno pravo Unije in nacionalno zakonodajo, s katero so bile prenesene morebitne direktive, ki so
del upoštevnega prava Unije;

L. ker ob upoštevanju prihodnjih sprememb in morebitnih prihodnjih ustreznih pravnih aktov dolo be upoštevnega
prava Unije o ravnanju z informacijami, za katere je bilo ugotovljeno, da so zaupne, zlasti leni 53 do 62 Direktive
2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2), pristojnim organom za nadzor kreditnih institucij in njihovim
zaposlenim nalagajo strogo obveznost varovanja poslovnih skrivnosti; ker vse osebe, ki delajo ali so delale za pristojne
organe, zavezuje obveznost varovanja poslovne skrivnosti; ker se lahko zaupne informacije, ki jih te osebe prejmejo
med opravljanjem svojih nalog, razkrijejo le v obliki povzetka ali zbirnih informacij, tako da posameznih kreditnih
institucij ni mogo e prepoznati, brez poseganja v primere, za katere velja kazensko pravo;

M. ker len 27(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013 dolo a, da lahko ECB pri opravljanju nalog, ki se nanjo prenesejo s to
uredbo, v okviru omejitev in pod pogoji, dolo enimi v upoštevnem pravu Unije, izmenjuje informacije z nacionalnimi
organi ali organi Unije v primerih, ko pristojni nacionalni organi v skladu z upoštevnim pravom Unije lahko razkrijejo
informacije navedenim subjektom oziroma ko države lanice v skladu z upoštevnim pravom Unije lahko dovolijo taka
razkritja;

N. ker bi bilo treba kršitve zahtev za varovanje poslovne skrivnosti v zvezi z nadzornimi informacijami ustrezno
kaznovati; ker bi moral Evropski parlament uvesti ustrezen okvir za ukrepanje ob morebitnih kršitvah zaupnosti,
ki jih storijo poslanci ali uslužbenci;

O. ker je treba pri organizacijski lo itvi uslužbencev ECB, ki izvajajo nadzorne naloge ECB, in uslužbencev, ki izvajajo
naloge monetarne politike, v celoti spoštovati Uredbo (EU) št. 1024/2013;

P. ker se ta sporazum ne nanaša na izmenjavo zaupnih informacij o monetarni politiki in o drugih nalogah ECB, ki niso
bile prenesene na ECB v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013;

Q. ker ta sporazum ne posega v odgovornost pristojnih nacionalnih organov nacionalnim parlamentom v skladu z
nacionalnim pravom;

SLL 320/2 Uradni list Evropske unije 30.11.2013

(1) Sklep 2004/258/ES Evropske centralne banke z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov Evropske centralne banke
(ECB/2004/3) (UL L 80, 18.3.2004, str. 42).

(2) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem
nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in
2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).
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R. ker ta sporazum ne zajema odgovornosti in obveznosti poro anja enotnega mehanizma nadzora (EMN) Svetu,
Komisiji in nacionalnim parlamentom oziroma vanju ne posega –

SKLENETA NASLEDNJI SPORAZUM:

I. ODGOVORNOST, DOSTOP DO INFORMACIJ, ZAUPNOST

1. Poro ila

— § ECB Evropskemu parlamentu vsako leto predloži
poro ilo (v nadaljnjem besedilu: letno poro ilo) o izva
janju nalog, ki so bile prenesene nanjo z Uredbo (EU) št.
1024/2013. Predsednik Nadzornega odbora letno poro

ilo Evropskemu parlamentu predstavi na javni predsta
vitvi. Osnutek letnega poro ila se Evropskemu parla
mentu da na voljo v enem od uradnih jezikov Unije
štiri delovne dni pred javno predstavitvijo in je zaupne
narave. Poro ilo se nato prevede v vse uradne jezike
Unije. Poro ilo med drugim obravnava:

i. izvajanje nadzornih nalog;

ii. delitev izvajanja nalog z nacionalnimi nadzornimi
organi;

iii. sodelovanje z drugimi ustreznimi nacionalnimi
organi ali organi Unije;

iv. lo evanje nalog monetarne politike in nadzornih
nalog;

v. razvoj nadzorne strukture in kadrovskih virov,
vklju no s številom in nacionalno sestavo napo
tenih nacionalnih strokovnjakov;

vi. izvajanje kodeksa ravnanja;

vii. na in izra una in znesek pristojbin za nadzor;

viii. prora un za nadzorne naloge;

ix. izkušnje s prijavami na osnovi lena 23 Uredbe
(EU) št. 1024/2013 (prijave kršitev).

— § V za etni fazi iz lena 33(2) Uredbe (EU) št.
1024/2013 ECB Evropskemu parlamentu pošilja etrt
letna poro ila o napredku pri operativnem izvajanju
uredbe, ki med drugim obravnavajo:

i. notranje priprave, organizacijo in na rtovanje dela;

ii. konkretne ureditve za izpolnjevanje zahtev za lo itev
nalog monetarne politike od nadzornih nalog;

iii. sodelovanje z drugimi pristojnimi nacionalnimi
organi ali organi Unije;

iv. morebitne ovire, na katere je ECB naletela med
pripravami na nadzorne naloge;

v. morebitne druge pomembne dogodke in spremembe
kodeksa ravnanja.

— § ECB letno poro ilo objavi na spletni strani EMN.
Informativni e-poštni naslov ECB se bo uporabljal tudi
za vprašanja o EMN, ECB pa bo povratne informacije,
prejete po e-pošti, objavila v razdelku s pogostimi vpra
šanji na spletni strani EMN.

2. Predstavitve in zaupne razprave

— Predsednik Nadzornega odbora na zahtevo pristojnega
odbora Evropskega parlamenta sodeluje na rednih
javnih predstavitvah o izvajanju nadzornih nalog.
Pristojni odbor Evropskega parlamenta in ECB se dogo
vorita o datumih za dve taki predstavitvi v naslednjem
letu. Zahteve za spremembe dogovorjenih datumov se
vložijo v pisni obliki.

— Predsednik Nadzornega odbora je lahko poleg tega
povabljen na dodatno priložnostno izmenjavo mnenj
o nadzornih vprašanjih v pristojnem odboru Evropskega
parlamenta.

— Kadar je to potrebno za izvajanje pristojnosti, ki jih
Evropskemu parlamentu podeljujeta PDEU in pravo
Unije, lahko predsednik pristojnega parlamentarnega
odbora v pisni obliki zahteva posebno zaupno sre anje
s predsednikom Nadzornega odbora, pri emer to
zahtevo obrazloži. Datum teh sre anj se dolo i z
medsebojnim dogovorom.

— Za vse udeležence posebnih zaupnih sre anj veljajo
enake zahteve glede zaupnosti kot za lane Nadzornega
odbora in nadzorno osebje ECB.

— Rednih predstavitev, priložnostnih izmenjav mnenj in
zaupnih sre anj se lahko na obrazloženo zahtevo pred
sednika Nadzornega odbora ali predsednika pristojnega
odbora Evropskega parlamenta na osnovi medsebojnega
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dogovora udeležijo predstavniki ECB v nadzornem
odboru ali lani nadzornega osebja na vodilnih polo
žajih (generalni direktorji in njihovi namestniki).

— Za EMN velja na elo odprtosti institucij Unije v skladu s
PDEU. Razprava na posebnih zaupnih sre anjih poteka
v skladu z na elom odprtosti in obravnave bistvenih
okoliš in. Vklju uje izmenjavo zaupnih informacij o
izvajanju nadzornih nalog ob upoštevanju omejitev, ki
jih postavlja pravo Unije. Razkritje je lahko omejeno s
pravno predvidenimi omejitvami glede zaupnosti.

— Uslužbenci Evropskega parlamenta in ECB ne smejo
razkriti informacij, ki so jih prejeli med opravljanjem
svojih dejavnosti v zvezi z nalogami, ki so bile na
ECB prenesene z Uredbo (EU) št. 1024/2013, etudi
so se te dejavnosti kon ale oziroma sami niso ve  zapo
sleni v teh institucijah.

— Redne predstavitve, priložnostne izmenjave mnenj in
zaupna sre anja se lahko nanašajo na vse vidike dejav
nosti in delovanja EMN, ki jih zajema Uredba (EU) št.
1024/2013.

— Na zaupnih sre anjih se ne vodi zapisnik oziroma se jih
ne beleži na noben drug na in. Ne sme se dajati izjav za
tisk ali druge medije. Vsi udeleženci zaupnih razprav
vsaki  podpišejo izjavo, da vsebine razprave ne bodo
razkrili nobeni tretji osebi.

— Zaupnih sre anj se lahko udeležujejo samo predsednik
Nadzornega odbora ter predsednik in podpredsedniki
pristojnega odbora Evropskega parlamenta. Predsednika
Nadzornega odbora ter predsednika in podpredsednike
pristojnega odbora Evropskega parlamenta lahko sprem
ljata po dva uslužbenca ECB oziroma sekretariata Evrop
skega parlamenta.

3. Odgovori na vprašanja

— ECB pisno odgovarja na pisna vprašanja, ki jih zastavi
Evropski parlament. Predsednik pristojnega odbora
Evropskega parlamenta vprašanja posreduje predsedniku
Nadzornega odbora. Na vprašanja je treba odgovoriti
kolikor hitro mogo e, v vsakem primeru pa v petih
tednih po posredovanju ECB.

— ECB in Evropski parlament na svojih spletnih straneh
namenita zgoraj navedenim vprašanjem in odgovorom
poseben razdelek.

4. Dostop do informacij

— ECB pristojnemu odboru Evropskega parlamenta zago
tovi vsaj celovito in smiselno evidenco postopkov v
Nadzornem odboru, ki omogo a razumevanje razprav,
vklju no z obrazloženim seznamom sklepov. e Svet
ECB nasprotuje osnutku sklepa Nadzornega odbora v
skladu s lenom 26(8) Uredbe (EU) št. 1024/2013,
predsednik ECB predsednika pristojnega odbora Evrop
skega parlamenta seznani z razlogi za takšno nasproto
vanje, v skladu z zahtevami glede zaupnosti, navedenimi
v tem sporazumu.

— V primeru likvidacije kreditne institucije se naknadno
razkrijejo informacije o tej kreditni instituciji, ki niso
zaupne narave, potem ko morebitne omejitve o posre
dovanju ustreznih informacij, ki izhajajo iz zahtev glede
zaupnosti, prenehajo veljati.

— Nadzorne pristojbine in razlaga na ina njihovega izra u
navanja se objavijo na spletni strani ECB.

— ECB na svoji spletni strani objavi priro nik o svoji
nadzorni praksi.

5. Varstvo zaupnih informacij in dokumentov ECB

— Evropski parlament izvaja varnostne ukrepe, ki ustrezajo
ravni ob utljivosti informacij ali dokumentov ECB, ter o
teh ukrepih obvesti ECB. Razkriti informacije in doku
menti se v vsakem primeru uporabijo zgolj za namen,
za katerega so bili posredovani.

— Evropski parlament si pridobi odobritev ECB vsaki , ko
želi informacije razkriti dodatnim osebam ali instituci
jam, obe instituciji pa sodelujeta v vseh sodnih, upravnih
ali drugih postopkih, pri katerih se zahteva dostop do
teh informacij. ECB lahko zahteva, da Evropski parla
ment za vse razkrite informacije oziroma dokumente
ali za dolo ene kategorije teh informacij oziroma doku
mentov vodi seznam oseb, ki imajo dostop do teh infor
macij oziroma dokumentov.

II. IZBIRNI POSTOPKI

— ECB dolo i in objavi merila za izbiro predsednika
Nadzornega odbora, vklju no z na eli uravnoteženosti
znanja, poznavanja finan nih institucij in trgov ter izku
šenj pri finan nem in makrobonitetnem nadzoru. ECB
pri dolo anju meril stremi k najvišjim strokovnim stan
dardom, upošteva pa tudi potrebo po varovanju inte
resov Unije kot celote ter raznolikosti pri sestavi
Nadzornega odbora.
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— Pristojni odbor Evropskega parlamenta se dva tedna,
preden Svet ECB objavi prosto delovno mesto, obvesti
o podrobnostih, vklju no z izbirnimi merili in to nim
opisom delovnih nalog, v zvezi z odprtim izbirnim
postopkom, ki ga namerava ECB uporabiti za izbiro
predsednika.

— Svet ECB seznani pristojni odbor Evropskega parlamenta
s sestavo kroga prijavljenih kandidatov za mesto pred
sednika (število prijav, strokovne izkušnje, uravnoteže
nost po spolu in državljanstvu itd.), pa tudi z metodo, s
katero bo pregledan krog prijavljenih kandidatov za
potrebe sestave ožjega seznama z vsaj dvema kandida
toma ter na koncu oblikovanja predloga ECB.

— ECB pristojnemu odboru Evropskega parlamenta posre
duje ožji seznam kandidatov za mesto predsednika
Nadzornega odbora. ECB ta seznam posreduje vsaj tri
tedne pred predložitvijo svojega predloga za imenovanje
predsednika.

— Pristojni odbor Evropskega parlamenta lahko v roku
enega tedna po prejemu seznama ECB zastavi vprašanja
o izbirnih merilih in ožjem seznamu kandidatov. ECB
na vprašanja pisno odgovori v dveh tednih.

— § Postopek odobritve zajema naslednje korake:

— ECB Evropskemu parlamentu posreduje svoje pred
loge za predsednika in podpredsednika skupaj s
pisno obrazložitvijo razlogov za izbiro.

— Pristojni odbor Evropskega parlamenta organizira
javno predstavitev predlaganih kandidatov za pred
sednika in podpredsednika Nadzornega odbora.

— Evropski parlament z glasovanjem v pristojnem
odboru in na plenarnem zasedanju odlo a o
odobritvi kandidatov za predsednika in podpredsed
nika, ki ju je predlagala ECB. Evropski parlament si
praviloma in ob upoštevanju svojega koledarja priza
deva sprejeti odlo itev v šestih tednih od prejema
predloga.

— e Evropski parlament ne odobri predloga za predsed
nika, lahko ECB bodisi uporabi prvotni seznam kandi
datov, ki so se prijavili za to mesto, ali pa ponovno
izvede izbirni postopek, vklju no s pripravo in objavo
novega nate aja za prosto delovno mesto.

— ECB vsak predlog za odstavitev predsednika ali podpred
sednika posreduje Evropskemu parlamentu skupaj z
obrazložitvijo.

— § Postopek odobritve zajema:

— glasovanje o osnutku resolucije v pristojnem odboru
Evropskega parlamenta ter

— glasovanje o odobritvi ali nasprotovanju, kar zadeva
resolucijo, na plenarnem zasedanju.

— Kadar Evropski parlament ali Svet obvesti ECB o tem, da
meni, da so pogoji za odstavitev predsednika ali
podpredsednika Nadzornega odbora za namene lena
26(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 izpolnjeni, v štirih
tednih pisno posreduje svoje ugotovitve ECB.

III. PREISKAVE

— Kadar Evropski parlament v skladu s lenom 226 PDEU
in Sklepom 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parla
menta, Sveta in Komisije (1) oblikuje preiskovalni odbor,
ECB v skladu s pravom Unije pomaga temu odboru pri
izvajanju nalog v skladu z na elom lojalnega sodelova
nja.

— Vse dejavnosti preiskovalnega odbora, ki mu pomaga
ECB, potekajo na podro ju uporabe Sklepa 95/167/ES,
Euratom, ESPJ.

— ECB lojalno sodeluje pri vseh preiskavah Evropskega
parlamenta iz lena 20(9) Uredbe (EU) št. 1024/2013
v istemu okviru, kakor velja za preiskovalne odbore, in
ob upoštevanju enakega varstva zaupnosti, kakor ga ta
sporazum predvideva za zaupne razprave (I.2.).

— Za vse prejemnike informacij, ki se Evropskemu parla
mentu posredujejo v okviru preiskav, veljajo enake
zahteve glede zaupnosti kot za lane Nadzornega
odbora in nadzornega osebja ECB, Evropski parlament
in ECB pa se dogovorita o ukrepih, ki se uporabljajo za
zagotavljanje varstva takih informacij.

— e se v okviru varstva javnega ali zasebnega interesa, ki
ga priznava Sklep 2004/258/ES, zahteva, da se ohrani
zaupnost, Evropski parlament poskrbi za zagotavljanje
tega varstva in ne razkriva vsebine takšnih informacij.
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— Pravice in obveznosti institucij in organov Unije, kakor
so opredeljene v Sklepu 95/167/ES, Euratom, ESPJ, se
smiselno uporabljajo tudi za ECB.

— Nadomestitev Sklepa 95/167/ES, Euratom, ESPJ z
drugim pravnim aktom ali njegova sprememba bo
privedla do ponovnih pogajanj o delu III tega spora
zuma. Dokler se ne doseže nov sporazum o ustreznih
delih, ta sporazum ostane veljaven, vklju no s Sklepom
95/167/ES, Euratom, ESPJ, v razli ici, ki je veljala na dan
podpisa tega sporazuma.

IV. KODEKS RAVNANJA

— Pred sprejetjem kodeksa ravnanja iz lena 19(3) Uredbe
(EU) št. 1024/2013 ECB seznani pristojni odbor Evrop
skega parlamenta z glavnimi elementi predvidenega
kodeksa ravnanja.

— ECB Evropski parlament na pisno zahtevo njegovega
pristojnega odbora pisno seznani z izvajanjem kodeksa
ravnanja. ECB obvesti Evropski parlament tudi o potrebi
po posodobitvi kodeksa ravnanja.

— Kodeks ravnanja obravnava vprašanja nasprotja inte
resov in zagotavlja spoštovanje pravil o lo itvi
nadzornih funkcij od funkcij monetarne politike.

V. SPREJETJE AKTOV S STRANI ECB

— ECB redno obveš a pristojni odbor Evropskega parla
menta o postopkih (vklju no s asovnim razporedom),
predvidenih za sprejetje uredb, sklepov, smernic in
priporo il ECB (v nadaljnjem besedilu: akti), za katere
se v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 opravi javno
posvetovanje.

— ECB pristojni odbor Evropskega parlamenta zlasti
obveš a o na elih in vrstah kazalnikov ali informacij,
ki jih obi ajno uporablja pri pripravi aktov in politi nih
priporo il, da se pove a preglednost in skladnost politik.

— ECB pristojnemu odboru Evropskega parlamenta posre
duje osnutke aktov pred za etkom postopka javnega
posvetovanja. e Evropski parlament poda pripombe k
aktom, lahko z ECB o njih poteka neuradna izmenjava
mnenj. Taka neuradna izmenjava mnenj poteka vzpo
redno z odprtim javnim posvetovanjem, ki ga ECB
izvede v skladu s lenom 4(3) Uredbe (EU) št.
1024/2013.

— Ko ECB sprejme akt, ga pošlje pristojnemu odboru
Evropskega Parlamenta. ECB prav tako redno pisno
obveš a Evropski parlament o potrebi po posodobitvi
sprejetih aktov.

VI. KON NE DOLO BE

1. Instituciji vsaka tri leta ocenita izvajanje tega sporazuma
v praksi.

2. Sporazum za ne veljati na datum za etka veljavnosti
Uredbe (EU) št. 1024/2013 ali dan po podpisu tega
sporazuma, kar koli nastopi pozneje.

3. Obveznosti glede zaupnosti informacij so za obe institu
ciji zavezujo e tudi po prenehanju veljavnosti tega spora
zuma.

4. Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni in Bruslju, 6. novembra 2013

Za Evropski parlament
Predsednik

M. SCHULZ

Za Evropsko centralno banko
Predsednik

M. DRAGHI
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Kodeks ravnanja pri pogajanjih v okviru rednega zakonodajnega postopka1

1. Uvod
Ta kodeks ravnanja določa smernice za potek pogajanj v Parlamentu na vseh stopnjah rednega
zakonodajnega postopka, vključno v tretji obravnavi, in ga je treba brati v povezavi s členi 69b
do 69f Poslovnika.

Dopolnjuje ustrezne določbe Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši
pripravi zakonodaje2, ki se nanašajo na preglednost in usklajevanje zakonodajnega postopka,
ter Skupno izjavo o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja3, o kateri so se Parlament,
Svet in Komisija dogovorili 30. junija 2007.

2. Splošna načela in priprava na pogajanja
Medinstitucionalna pogajanja v okviru rednega zakonodajnega postopka temeljijo na načelih
preglednosti, odgovornosti in učinkovitosti, da se zagotovi zanesljiv, sledljiv in odprt postopek
odločanja, tako znotraj Parlamenta kot glede javnosti.

Parlament bi praviloma moral uporabiti vse ponujene možnosti na vseh stopnjah rednega
zakonodajnega postopka. Odločitev o začetku pogajanj, zlasti z namenom doseči dogovor v
prvi obravnavi, se po tehtnem premisleku sprejme za vsak primer posebej in ob upoštevanju
posebnosti vsake posamezne zadeve.

Možnost začetka pogajanj s Svetom poročevalec predstavi odboru v polni sestavi, ki odločitev
sprejme v skladu z ustreznim členom. Mandat obsega zakonodajno poročilo odbora ali
spremembe, sprejete na plenarnem zasedanju za pogajanja v prvi obravnavi, stališče
Parlamenta v prvi obravnavi za pogajanja v zgodnji drugi ali drugi obravnavi in stališče
Parlamenta v drugi obravnavi za pogajanja v tretji obravnavi.

Parlament je obveščen o vseh odločitvah o začetku pogajanj in jih natančno preuči. Da se v
zakonodajnem postopku doseže čim večja preglednost, predsednik konference predsednikov
odborov redno obvešča konferenco predsednikov ter ji sistematično in pravočasno posreduje
informacije o vseh odločitvah odborov o začetku pogajanj in o napredku zadev v okviru
rednega zakonodajnega postopka. Vsak dogovor, dosežen med pogajanji, se šteje za začasnega,
dokler ga Parlament ne sprejme.

Glavni pristojni organ za potek pogajanj v prvi, zgodnji drugi in drugi obravnavi je pristojni
odbor, ki ga zastopa pogajalska ekipa v skladu s členom 69f. V pogajanjih v tretji obravnavi
Parlament zastopa njegova delegacija v spravnem odboru, ki ji predseduje eden od
podpredsednikov, pristojnih za spravni postopek. Med pogajanji se upošteva politično
ravnotežje, vse politične skupine pa imajo pravico biti zastopane vsaj na ravni osebja.

Ta kodeks ravnanja se smiselno uporablja, kadar so izpolnjeni pogoji iz člena 54 o postopku s
pridruženimi odbori ali iz člena 55 o postopku s skupnimi sejami odborov, zlasti v zvezi s

1 Kakor ga je odobrila konferenca predsednikov 28. septembra 2017.
2 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
3 UL C 145, 30.6.2007, str. 5.

C2_Kodeks ravnanja pri pogajanjih v rednem zakonodajnem postopku

- 87 - 



sestavo pogajalske ekipe in potekom pogajanj. Predsedniki zadevnih odborov bi se morali
vnaprej dogovoriti o načinih svojega sodelovanja v medinstitucionalnih pogajanjih.

3. Potek pogajanj in dokončno oblikovanje dogovora
Parlament načeloma in za večjo preglednost zagotavlja sredstva, potrebna za dobro
obveščenost javnosti v celotnem zakonodajnem ciklu, in tesno sodeluje z drugimi institucijami,
da se olajša sledljivost zakonodajnega postopka. To vključuje skupno razglasitev uspešnih
izidov zakonodajnih postopkov, vključno na skupnih tiskovnih konferencah ali na kateri koli
drugačen način, ki se jim zdi ustrezen.

Pogajanja v sklopu trialogov temeljijo na enem skupnem dokumentu (običajno v obliki
dokumenta s stolpci), iz katerega so razvidna stališča zadevnih institucij do posameznih
predlogov sprememb, v njem pa so zajeta tudi morebitna sporazumna besedila, o katerih je bil
dosežen začasni dogovor. Ta dokument je skupen institucijam in o vsaki različici, razdeljeni
za trialog, bi se morala načeloma dogovoriti oba sozakonodajalca. Po vsakem trialogu
predsednik pogajalske ekipe in poročevalec poročata pristojnemu odboru ali njegovim
koordinatorjem o napredku pogajanj.

Ko je s Svetom dosežen začasni dogovor, predsednik pogajalske ekipe in poročevalec v celoti
obvestita pristojni odbor o izidu pogajanj, ki se objavi. Pristojni odbor prejme v obravnavo
besedilo vsakega začasnega dogovora, ki je bil dosežen, v obliki, iz katere so jasno razvidne
spremembe osnutka zakonodajnega akta. Pristojni odbor odloča v skladu s členom 69f.

Začasni dogovor, dosežen med pogajanji, se potrdi z uradnim pismom. Pri dogovorih v prvi in
drugi obravnavi predsednik Coreperja pisno potrdi začasni dogovor predsedniku pristojnega
odbora, pri dogovoru v zgodnji drugi obravnavi pa predsednik pristojnega odbora obvesti Svet,
da bo na plenarnem zasedanju priporočil, naj se stališče Sveta iz prve obravnave, ki ustreza
besedilu začasnega dogovora, sprejme brez sprememb v drugi obravnavi v Parlamentu1.

Med potrditvijo začasnega dogovora v odboru in glasovanjem v Parlamentu mora biti na voljo
dovolj časa, da lahko politične skupine pripravijo svoje končno stališče.

Začasni dogovor je treba v skladu s členom 193 dokončno pravno-jezikovno oblikovati.
Začasni dogovor se ne spreminja brez izrecnega dogovora na ustrezni ravni tako Evropskega
parlamenta kot Sveta.

4. Pomoč pogajalski ekipi
Pogajalski ekipi se zagotovi vse, kar potrebuje, da bi učinkovito opravila delo. Pomaga ji
„upravna projektna skupina“, ki jo koordinira sekretariat pristojnega odbora in bi morala
vključevati vsaj Oddelek za zakonodajne zadeve, pravno službo, Direktorat za zakonodajne
akte, tiskovni oddelek Parlamenta in druge ustrezne službe, o katerih se odloča za vsak primer
posebej. Svetovalci političnih skupin so povabljeni na seje, organizirane za pripravo na
sestanke v okviru trialoga ali po njih. Oddelek za zakonodajne zadeve koordinira zagotavljanje
upravne pomoči delegaciji Parlamenta v spravnem odboru.

1 Glej točko 18 Skupne izjave o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja.

C2_Kodeks ravnanja pri pogajanjih v rednem zakonodajnem postopku

- 88 - 



C3_Medinstitucionalni sporazum o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov

- 89 - 



C3_Medinstitucionalni sporazum o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov

- 90 - 



C3_Medinstitucionalni sporazum o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov

- 91 - 



C3_Medinstitucionalni sporazum o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov

- 92 - 



C4_Medinstitucionalni sporazum o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil

- 93 - 



C4_Medinstitucionalni sporazum o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil

- 94 - 



C5_Medinstitucionalni sporazum o skupnih smernicah za pripravo kakovostnih pravnih aktov Skupnosti

- 95 - 



C5_Medinstitucionalni sporazum o skupnih smernicah za pripravo kakovostnih pravnih aktov Skupnosti

- 96 - 



C5_Medinstitucionalni sporazum o skupnih smernicah za pripravo kakovostnih pravnih aktov Skupnosti

- 97 - 



II

(Sporo ila)

MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUMI

EVROPSKI PARLAMENT
SVET

EVROPSKA KOMISIJA

MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM

z dne 2. decembra 2013

med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o prora unski disciplini, sodelovanju v
prora unskih zadevah in dobrem finan nem poslovodenju

(2013/C 373/01)

EVROPSKI PARLAMENT, SVET EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKA
KOMISIJA

(v nadaljnjem besedilu: institucije)

SO SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

1. Namen tega sporazuma, sprejetega v skladu s lenom 295
Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
PDEU), je izvajanje prora unske discipline in izboljšanje
poteka letnega prora unskega postopka in sodelovanja
med institucijami v prora unskih zadevah ter zagotovitev
dobrega finan nega poslovodenja.

2. Prora unska disciplina v tem sporazumu zajema vse
odhodke. Sporazum je, dokler velja, zavezujo  za vse insti
tucije.

3. Ta sporazum ne spreminja prora unskih pooblastil institu
cij, kakor so dolo ena v Pogodbah, Uredbi Sveta (EU, Eura
tom) št. 1311/2013 (1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o
ve letnem finan nem okviru) ter Uredbi (EU, Euratom) št.
966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2) (v nadaljnjem
besedilu: Finan na uredba).

4. Za vsako spremembo tega sporazuma je potrebno
medsebojno soglasje vseh institucij.

5. Ta sporazum ima tri dele:

— del I vsebuje dopolnilne dolo be v zvezi z ve letnim
finan nim okvirom in dolo be o posebnih instrumen
tih, ki niso vklju eni v ve letni finan ni okvir,

— del II se nanaša na medinstitucionalno sodelovanje v
prora unskem postopku,

— del III vsebuje dolo be v zvezi z dobrim finan nim
poslovodenjem sredstev Unije.

6. Ta sporazum za ne veljati 23. decembra 2013 ter nado
mesti Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006
med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o prora

unski disciplini in dobrem finan nem poslovodenju (3).

DEL I

VE LETNI FINAN NI OKVIR IN POSEBNI INSTRUMENTI

A. Dolo be v zvezi z ve letnim finan nim okvirom

7. Informacije o ukrepih, ki niso vklju eni v splošni prora un
Unije, in o predvidenem razvoju raznih kategorij lastnih

SL20.12.2013 Uradni list Evropske unije C 373/1

(1) Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 20. decembra
2013 o ve letnem finan nem okviru za obdobje 2014–2020
(UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(2) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 25. oktobra 2012 o finan nih pravilih, ki se uporabljajo za
splošni prora un Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom)
št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). (3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
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sredstev Unije so indikativno prikazane v lo enih razpre
delnicah. Te informacije se vsako leto posodobijo skupaj z
dokumenti, priloženimi predlogu prora una.

8. Institucije zaradi dobrega finan nega poslovodenja v prora
unskem postopku in ob sprejemanju prora una v im ve ji

meri, razen v podrazdelku „Ekonomska, socialna in terito
rialna kohezija“, zagotovijo, da ostanejo na razpolago zado
stne razlike do zgornjih mej raznih razdelkov ve letnega
finan nega okvira.

Posodobitev napovedi za odobritve pla il po letu 2020

9. Leta 2017 Komisija posodobi napovedi za odobritve pla il
po letu 2020. Pri tej posodobitvi se upoštevajo vse ustrezne
informacije, vklju no z dejanskim izvrševanjem prora un
skih odobritev za prevzem obveznosti in prora unskih
odobritev pla il ter napovedi glede izvrševanja prora una.
Prav tako se upoštevajo pravila, ki so dolo ena za zagoto
vitev skladnega razvoja odobritev pla il glede na razvoj
odobritev za prevzem obveznosti, ter napovedi glede rasti
bruto nacionalnega dohodka Unije.

B. Dolo be o posebnih instrumentih, ki niso vklju eni
v ve letni finan ni okvir

Rezerva za nujno pomo

10. Kadar Komisija meni, da je treba uporabiti sredstva iz
rezerve za nujno pomo , Evropskemu parlamentu in
Svetu predlaga prenos sredstev iz rezerve v ustrezne prora

unske vrstice.

Pred vsakim predlogom Komisije za prenos sredstev iz
rezerve se najprej preverijo možnosti za prerazporeditev
odobritev.

V primeru nesoglasja se za ne postopek tristranskih pogo
vorov.

Prenosi sredstev iz rezerve se opravijo v skladu s Finan no
uredbo.

Solidarnostni sklad Evropske unije

11. Kadar so izpolnjeni pogoji za uporabo Solidarnostnega
sklada Evropske unije, kakor so dolo eni v ustreznem
temeljnem aktu, Komisija poda predlog za njegovo
uporabo. Kadar obstajajo možnosti za prerazporeditev
odobritev znotraj razdelka, v katerem so potrebni dodatni
odhodki, Komisija to upošteva pri pripravi potrebnega
predloga, in sicer v skladu s Finan no uredbo in z uporabo
ustreznega prora unskega instrumenta. Odlo itev o uporabi
Solidarnostnega sklada skupaj sprejmeta Evropski parla

ment in Svet. Svet odlo a s kvalificirano ve ino, Evropski
parlament pa z ve ino svojih poslancev in tremi petinami
oddanih glasov.

V primeru nesoglasja se za ne postopek tristranskih pogo
vorov.

Instrument prilagodljivosti

12. Preden Komisija poda predlog za uporabo instrumenta
prilagodljivosti, preveri vse možnosti za prerazporeditev
odobritev znotraj razdelka, v katerem so potrebni dodatni
odhodki.

V tem predlogu se dolo ijo potrebe, ki jih je treba kriti, in
znesek. Ta predlog se lahko za vsako dano prora unsko
leto predstavi v prora unskem postopku.

Odlo itev o uporabi instrumenta prilagodljivosti skupaj
sprejmeta Evropski parlament in Svet. Svet odlo a s kvali
ficirano ve ino, Evropski parlament pa z ve ino svojih
poslancev in tremi petinami oddanih glasov.

Dogovor se doseže v okviru letnega prora unskega
postopka.

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

13. Kadar so izpolnjeni pogoji za uporabo Evropskega sklada
za prilagoditev globalizaciji, kakor so dolo eni v ustreznem
temeljnem aktu, Komisija poda predlog za njegovo
uporabo. Odlo itev o uporabi Sklada za prilagoditev globa
lizaciji skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet. Svet
odlo a s kvalificirano ve ino, Evropski parlament pa z
ve ino svojih poslancev in tremi petinami oddanih glasov.

Hkrati ko Komisija poda svoj predlog za odlo itev o
uporabi Sklada za prilagoditev globalizaciji, Evropskemu
parlamentu in Svetu poda tudi predlog za prenos sredstev
v ustrezne prora unske vrstice.

V primeru nesoglasja se za ne postopek tristranskih pogo
vorov.

Prenosi sredstev v zvezi s Skladom za prilagoditev globali
zaciji se opravijo v skladu s Finan no uredbo.

Varnostna rezerva

14. Uporaba varnostne rezerve ali njenega dela predlaga Komi
sija po temeljiti preu itvi vseh drugih finan nih možnosti.
Takšen predlog se lahko poda le v zvezi s predlogom spre
membe prora una ali predlogom letnega prora una, zaradi
sprejetja katerih bi bil tak predlog potreben. Komisija
skupaj s predlogom za uporabo varnostne rezerve predlaga
prerazporeditev ve jega zneska v okviru veljavnega prora

una, e to utemeljuje preu itev Komisije.

SLC 373/2 Uradni list Evropske unije 20.12.2013
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Odlo itev o uporabi varnostne rezerve skupaj sprejmeta
Evropski parlament in Svet isto asno z njuno potrditvijo
spremembe prora una ali splošnega prora una Unije,
katerih sprejetje omogo a varnostna rezerva. Evropski
parlament in Svet odlo ata v skladu s pravili glasovanja
za potrditev splošnega prora una Unije, dolo enimi v

lenu 314 PDEU.

DEL II

IZBOLJŠANJE MEDINSTITUCIONALNEGA SODELOVANJA
V PRORA UNSKIH ZADEVAH

A. Postopek medinstitucionalnega sodelovanja

15. Podrobnosti o medinstitucionalnem sodelovanju v prora
unskem postopku so dolo ene v Prilogi.

Prora unska preglednost

16. Komisija pripravi letno poro ilo, ki ga priloži splošnemu
prora unu Unije in v katerem so razpoložljive informacije,
ki niso zaupne narave, glede:

— sredstev in obveznosti Unije, vklju no s tistimi, nasta
limi z najemanjem in dajanjem posojil, ki jih Unija
sklepa v skladu s svojimi pristojnostmi iz Pogodb,

— prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti iz Evrop
skega razvojnega sklada (ERS), Evropskega instrumenta
za finan no stabilnost (EFSF), Evropskega mehanizma
za stabilnost (EMS) in morebitnih drugih prihodnjih
mehanizmov, vklju no s skrbniškimi skladi,

— odhodkov, ki jih imajo države lanice v okviru okre
pljenega sodelovanja, e niso vklju eni v splošni
prora un Unije.

B. Vklju itev finan nih dolo b v zakonodajne akte

17. Vsak zakonodajni akt o ve letnem programu, sprejet po
rednem zakonodajnem postopku, vsebuje dolo bo, v kateri
zakonodajalec dolo i finan na sredstva programa.

Ta znesek pomeni prednostni referen ni znesek za Evropski
parlament in Svet v letnem prora unskem postopku.

Evropski parlament in Svet ter Komisija, ko ta pripravi
predlog prora una, se zavezujejo, da se v celotnem obdobju
trajanja zadevnega programa od tega zneska ne bodo
odmaknili za ve  kot 10 %, razen e nastopijo nove, obje
ktivne, dolgoro ne okoliš ine, za katere so navedeni izrecni
in natan ni razlogi, pri emer se upoštevajo rezultati izva
janja programa, zlasti na podlagi ocen. Vsako pove anje na
podlagi take spremembe ostane pod obstoje o zgornjo

mejo zadevnega razdelka, brez poseganja v uporabo instru
mentov, navedenih v Uredbi o ve letnem finan nem okviru
in tem sporazumu.

Ta to ka se ne uporablja niti za odobritve za kohezijo, ki se
sprejemajo v rednem zakonodajnem postopku in jih države

lanice vnaprej dodelijo ter zajemajo finan na sredstva za
celotno trajanje programa, niti za obsežne projekte iz lena
16 Uredbe o ve letnem finan nem okviru.

18. Zakonodajni akti o ve letnih programih, za katere se ne
uporablja redni zakonodajni postopek, ne vsebujejo „pred
vidoma potrebnega zneska“.

e želi Svet vklju iti finan ni referen ni znesek, se ta
znesek upošteva kot izraz volje zakonodajalca in ne vpliva
na pooblastila Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s
prora unom, opredeljena v PDEU. Dolo ba v zvezi s tem
se vklju i v vse zakonodajne akte, ki vsebujejo tak finan ni
referen ni znesek.

e je o zadevnem finan nem referen nem znesku doseženo
soglasje v usklajevalnem postopku iz Skupne izjave Evrop
skega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 4. marca
1975 (1), se ta znesek upošteva kot referen ni znesek v
smislu to ke 17 tega sporazuma.

C. Odhodki v zvezi s sporazumi o ribištvu

19. Za odhodke za sporazume o ribištvu se uporabljajo
naslednja posebna pravila:

Komisija se zavezuje, da bo Evropski parlament redno
obveš ala o pripravah in poteku pogajanj, vklju no z njiho
vimi prora unskimi posledicami.

Institucije se zavezujejo, da bodo v zakonodajnem
postopku v zvezi s sporazumi o ribištvu storile vse, kar
je v njihovi mo i, da se vsi postopki izvedejo im hitreje.

Zneski, dolo eni v prora unu za nove sporazume o ribištvu
ali obnovitev sporazumov o ribištvu, ki za nejo veljati po
1. januarju zadevnega prora unskega leta, se vklju ijo v
rezervo.

e se izkaže, da odobritve v zvezi s sporazumi o ribištvu
(vklju no z rezervo) ne zadostujejo, Komisija Evropskemu
parlamentu in Svetu predloži potrebne informacije za izme
njavo mnenj preko tristranskih pogovorov, po možnosti v
poenostavljeni obliki, o vzrokih za take razmere in ukrepi,
ki bodo morda sprejeti po ustaljenih postopkih. Po potrebi
Komisija predlaga ustrezne ukrepe.

SL20.12.2013 Uradni list Evropske unije C 373/3

(1) UL C 89, 22.4.1975, str. 1.
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Vsako etrtletje Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu
predloži podrobne informacije o izvajanju veljavnih spora
zumov o ribištvu in finan no napoved za preostanek leta.

20. Ob upoštevanju pristojnosti Evropskega parlamenta na
podro ju sporazumov o ribištvu, ter v skladu s to kama
25 in 26 Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim
parlamentom in Evropsko komisijo (1) se predstavniki
Evropskega parlamenta s statusom opazovalcev lahko
udeležujejo dvo- in ve stranskih pogajalskih konferenc o
mednarodnih sporazumih o ribištvu.

21. Brez poseganja v ustrezni postopek, ki ureja pogajanje o
sporazumih o ribištvu, se Evropski parlament in Svet zave
zujeta, da bosta v okviru prora unskega sodelovanja pravo

asno dosegla dogovor o ustreznem financiranju spora
zumov o ribištvu.

D. Odhodki v zvezi z rezervo za krizne razmere v
kmetijstvu

22. Odobritve v zvezi z rezervo za krizne razmere v kmetijstvu
iz lena 25 Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla
menta in Sveta (2), se neposredno vnesejo v splošni
prora un Unije. Vsi zneski rezerve, ki niso bili dani na
razpolago za krizne ukrepe, se povrnejo med neposredna
pla ila.

Odhodki, povezani s kriznimi ukrepi, nastali med 16.
oktobrom in koncem prora unskega leta, se lahko financi
rajo iz rezerve za naslednje prora unsko leto v skladu z
zahtevami iz tretjega odstavka.

e Komisija meni, da je treba v skladu z ustreznim zako
nodajnim aktom uporabiti sredstva iz rezerve, Evropskemu
parlamentu in Svetu poda predlog za prenos sredstev iz
rezerve v prora unske vrstice, iz katerih se financirajo
ukrepi, za katere meni, da so potrebni. Preden Komisija
predlaga prenos sredstev iz rezerve, je treba preveriti
možnosti za prerazporeditev odobritev.

Prenosi sredstev iz rezerve se opravijo v skladu s Finan no
uredbo.

V primeru nesoglasja se za ne postopek tristranskih pogo
vorov.

E. Financiranje skupne zunanje in varnostne politike
(SZVP)

23. Skupni znesek operativnih odhodkov SZVP se v celoti
vklju i v eno prora unsko poglavje z naslovom „SZVP“.
Ta znesek zajema dejanske predvidljive potrebe, ocenjene

pri pripravi predloga prora una na podlagi napovedi, ki jih
vsako leto pripravi visoki predstavnik Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki
predstavnik), ter razumen znesek za nepredvidene ukrepe.
V rezervo se ne sme vklju iti nobenih sredstev.

24. V zvezi z odhodki za SZVP, ki v skladu s lenom 41
Pogodbe o Evropski uniji bremenijo splošni prora un Unije,
si institucije v spravnem odboru prizadevajo na podlagi
predloga prora una, ki ga pripravi Komisija, vsako leto
dose i dogovor o znesku odhodkov iz poslovanja v
breme splošnega prora una Unije in o razdelitvi tega
zneska med lene prora unskega poglavja o SZVP, pred
lagane v etrtem odstavku te to ke. e dogovor ni dosežen,
se razume, da Evropski parlament in Svet v prora un vklju

ita znesek iz prejšnjega prora una ali znesek iz predloga
prora una, in sicer tistega, ki je nižji.

Skupni znesek odhodkov iz poslovanja SZVP se razdeli
med lene prora unskega poglavja o SZVP, kakor so pred
lagani v etrtem odstavku. Vsak len zajema že sprejete
instrumente, instrumente, ki so predvideni, a še niso bili
sprejeti, in vse druge prihodnje, torej nepredvidene, instru
mente, ki jih sprejme Svet v zadevnem prora unskem letu.

Ker je Komisija v skladu s Finan no uredbo pooblaš ena, da
samostojno prenaša odobritve med leni znotraj prora un
skega poglavja o SZVP, se tako zagotovi prilagodljivost, ki
se šteje za potrebno za hitro izvedbo ukrepov SZVP. e
znesek prora unskega poglavja o SZVP v prora unskem
letu ne zadostuje za kritje potrebnih odhodkov, si Evropski
parlament in Svet prednostno prizadevata najti rešitev, in
sicer na predlog Komisije ter ob upoštevanju lena 3
Uredbe o ve letnem finan nem okviru in to ke 10 tega
sporazuma.

V okviru prora unskega poglavja o SZVP se leni, v katere
se vklju ijo ukrepi SZVP, lahko glasijo:

— posamezne ve je misije iz lena 49(1)(g) Finan ne
uredbe,

— operacije za krizno upravljanje, prepre evanje in reše
vanje sporov ter stabilizacija, ter spremljanje in izvajanje
mirovnih in varnostnih procesov,

— neširjenje orožja in razoroževanje,

— nujni ukrepi,

— pripravljalni in nadaljnji ukrepi,

— posebni predstavniki Evropske unije.

SLC 373/4 Uradni list Evropske unije 20.12.2013

(1) UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
(2) Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne

17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju
skupne kmetijske politike (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).
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25. Vsako leto se visoki predstavnik posvetuje z Evropskim
parlamentom o dokumentu za prihodnost, ki se pošlje do
15. junija zadevnega leta ter dolo a glavne vidike in
osnovne usmeritve SZVP, vklju no s finan nimi posledi
cami za splošni prora un Unije, ter oceno ukrepov, za etih
v letu n – 1, in oceno usklajevanja in dopolnjevanja SZVP z
drugimi zunanjimi finan nimi instrumenti Unije. Poleg tega
visoki predstavnik v okviru rednega politi nega dialoga o
SZVP Evropski parlament redno obveš a vsako leto na vsaj
petih skupnih posvetovanjih, dogovorjenih najpozneje v
spravnem odboru. Udeležbo na teh posvetovanjih dolo ita
Evropski parlament oziroma Svet, pri emer upoštevata
namen in vrsto izmenjanih informacij na teh posvetovanjih.

Komisija je povabljena, da se teh posvetovanj udeleži.

e Svet sprejme sklep na podro ju SZVP, ki ima za posle
dico odhodke, visoki predstavnik Evropskemu parlamentu
takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v petih delovnih
dneh po sprejetju tega sklepa, pošlje oceno predvidenih
stroškov (v nadaljnjem besedilu: ocena finan nih posledic),
zlasti stroškov v zvezi s asovnim okvirom, zaposlenim
osebjem, uporabo prostorov in druge infrastrukture,
prevoznimi sredstvi, zahtevami po usposabljanju ter varno
stno ureditvijo.

Vsako etrtletje Komisija Evropski parlament in Svet obvesti
o izvajanju ukrepov SZVP in finan nih napovedih za
preostanek prora unskega leta.

F. Vklju enost institucij pri vprašanjih razvojne poli
tike in Evropskem razvojnem skladu

26. Komisija vzpostavi neformalen dialog z Evropskim parla
mentom o vprašanjih razvojne politike ne glede na njihov
vir financiranja. Nadzor Evropskega parlamenta nad Evrop
skim razvojnim skladom (ERS) se bo prostovoljno uskladil
s pravico do nadzora, ki obstaja v okviru splošnega prora

una Unije, natan neje v zvezi z instrumentom za razvojno
sodelovanje, in sicer v skladu s podrobno ureditvijo, ki se
dolo i v okviru neformalnega dialoga.

Evropski parlament in Svet sta seznanjena, da namerava
Komisija predlagati vklju itev ERS v prora un od leta
2021, da bi med drugim okrepili demokrati ni nadzor
nad razvojno politiko.

G. Sodelovanje institucij v prora unskem postopku v
zvezi z upravnimi odhodki

27. Prihranki, ustvarjeni z zgornjo mejo razdelka 5 iz Priloge k
Uredbi o ve letnem finan nem okviru, se sorazmerno
porazdelijo med vse institucije in druge organe Unije
glede na njihov delež njihovih upravnih prora unov.

Od vsake institucije, organa ali agencije se pri akuje, da v
okviru letnega prora unskega postopka predloži ocene
odhodkov v skladu z usmeritvami iz prvega odstavka.

Da bi prepre ili nastanek dodatne zmogljivosti s podaljša
njem delovnega asa na 40 ur na teden, Evropski parla
ment, Svet in Komisija soglašajo, da se v skladu s kadrov
skim na rtom z dne 1. januarja 2013 (1) število osebja
postopoma zmanjša za 5 %. To zmanjšanje bi moralo
veljati za vse institucije, organe in agencije, izvesti pa bi
ga bilo treba med letoma 2013 in 2017. To zmanjšanje ne
posega v pravice Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s
prora unom.

DEL III

DOBRO FINAN NO POSLOVODENJE SREDSTEV UNIJE

A. Skupno upravljanje

28. Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu in Ra unskemu
sodiš u na njihovo zahtevo zagotovi vse informacije in
dokumentacijo v zvezi s sredstvi Unije, porabljenimi v
okviru mednarodnih organizacij, ki jih pridobijo na podlagi
dogovorov o preverjanju, sklenjenih s temi organizacijami,
in se štejejo za potrebne za izvajanje pristojnosti Evrop
skega parlamenta, Sveta ali Ra unskega sodiš a v skladu s
PDEU.

Ocenjevalno poro ilo

29. Komisija v ocenjevalnem poro ilu iz lena 318 PDEU razli
kuje med notranjimi politikami, osredoto enimi na strate
gijo Evropa 2020, in zunanjimi politikami, pri oceni financ
Unije na podlagi doseženih rezultatov pa uporabi ve  infor
macij o poslovanju, vklju no z rezultati revizij poslovanja.

Finan no na rtovanje

30. Komisija dvakrat letno, in sicer prvi  aprila ali maja (skupaj
z dokumenti, priloženimi predlogu prora una) in drugi
decembra ali januarja (po sprejetju splošnega prora una
Unije), predloži celotno finan no na rtovanje za razdelke
1 (razen podrazdelka „Ekonomska, socialna in teritorialna
kohezija“), 2 (le za okolje in ribištvo), 3 in 4 ve letnega
finan nega okvira. V tem na rtovanju, razdeljenem po
razdelkih, podro jih politik in prora unskih vrsticah, bi
bilo treba opredeliti:

(a) veljavno zakonodajo, pri kateri je treba razlikovati med
ve letnimi programi in letnimi ukrepi:

— za ve letne programe bi morala Komisija navesti
postopek, po katerem so bili ti sprejeti (redni ali
posebni zakonodajni postopek), njihovo trajanje,
skupna finan na sredstva in delež, dodeljen za
upravne odhodke,
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— za letne ukrepe (v zvezi s pilotnimi projekti, pripra
vljalnimi ukrepi in agencijami) in ukrepe, ki se
financirajo v okviru pooblastil Komisije, bi morala
Komisija navesti ve letne ocene in razlike, ki osta
nejo do odobrenih zgornjih mej iz Delegirane
uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 (1);

(b) zakonodajne predloge v postopku sprejemanja: pred
loge Komisije v obravnavi, z najnovejšo posodobitvijo.

Komisija bi morala preu iti na ine za navzkrižno sklice
vanje med finan nim na rtovanjem in svojim zakono
dajnim programom, da se zagotovijo natan nejše in zane
sljivejše napovedi. Komisija bi morala za vsak zakonodajni
predlog navesti, ali je vklju en v program za april ali v
program za december. Evropski parlament in Svet bi bilo
treba obvestiti zlasti o:

(a) vseh sprejetih novih zakonodajnih aktih in vseh pred
stavljenih predlogih v obravnavi, ki niso vklju eni v
program za april ali program za december (z ustrez
nimi zneski);

(b) zakonodaji, predvideni v letnem zakonodajnem
delovnem programu Komisije, z navedbo, ali je
verjetno, da bodo ukrepi imeli finan ni vpliv.

Kadar koli je to potrebno bi morala Komisija navesti, kako
se na rtovanje spremeni zaradi novih zakonodajnih pred
logov.

B. Agencije in Evropske šole

31. Komisija bi morala pred predstavitvijo predloga za ustano
vitev nove agencije pripraviti temeljito, celovito in obje
ktivno oceno u inka, pri kateri bi med drugim upoštevala
kriti no maso osebja in pristojnosti, vidike stroškovne u in
kovitosti, subsidiarnost in sorazmernost, vpliv na nacio
nalne dejavnosti in na dejavnosti Unije ter prora unske
posledice za zadevni razdelek odhodkov. Na podlagi teh
informacij in brez poseganja v zakonodajne postopke, ki
urejajo ustanovitev te agencije, se Evropski parlament in
Svet v okviru prora unskega sodelovanja zavezujeta, da
bosta pravo asno dosegla dogovor o financiranju pred
lagane agencije.

Uporablja se naslednji postopek:

— prvi , Komisija sistemati no predstavi vsak predlog za
ustanovitev nove agencije na prvih tristranskih pogo
vorih po sprejetju njenega predloga, skupaj z oceno
finan nih posledic, priloženo osnutku pravnega akta, v
katerem se predlaga ustanovitev agencije, in predstavi
posledice tega pravnega akta za preostanek obdobja
finan nega na rtovanja,

— drugi , Komisija med zakonodajnim postopkom
pomaga zakonodajalcu pri oceni finan nih posledic
predlaganih sprememb. Te finan ne posledice bi bilo
treba obravnavati na zadevnih zakonodajnih tristranskih
pogovorih,

— tretji , Komisija pred zaklju kom zakonodajnega
procesa predloži posodobljeno oceno finan nih posle
dic, v kateri upošteva morebitne spremembe zakonoda
jalca; ta dokon na ocena finan nih posledic se uvrsti na
dnevni red zadnjih zakonodajnih tristranskih pogovo
rov, formalno pa jo potrdi zakonodajalec Uvrsti se tudi
na dnevni red naslednjih tristranskih pogovorov v zvezi
s prora unom (v nujnih primerih v poenostavljeni obli
ki), da bi se dosegel dogovor o financiranju,

— etrti , dogovor, dosežen na tristranskih pogovorih, ki
upošteva prora unsko oceno Komisije glede vsebine
zakonodajnega procesa, se potrdi s skupno izjavo. Ta
dogovor potrdita Evropski parlament in Svet, vsak v
skladu s svojim poslovnikom.

Enak postopek bi bilo treba uporabiti za vse spremembe
pravnega akta v zvezi z agencijo, ki bi imele vpliv na sred
stva zadevne agencije.

e se naloge agencije bistveno spremenijo, ne da bi se
spremenil pravni akt o ustanovitvi zadevne agencije, Komi
sija o tem obvesti Evropski parlament in Svet, in sicer s
popravljeno oceno finan nih posledic, tako da Evropskemu
parlamentu in Svetu omogo i, da bi pravo asno dosegla
dogovor o financiranju agencije.

32. Pri prora unskem postopku bi bilo treba ustrezno upošte
vati zadevne dolo be iz skupnega pristopa, priloženega
Skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije
in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah, ki je bila
podpisana 19. julija 2012.
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(1) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra
2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evrop
skega parlamenta in Sveta o finan nih pravilih, ki se uporabljajo za
splošni prora un Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).
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33. Ko svet guvernerjev predvidi ustanovitev nove evropske šole, se za oceno posledic za splošni prora un
Unije smiselno uporabi podoben postopek.

V Bruslju, 9. decembra 2013

Za Svet
Predsednik

J. BERNATONIS

Za Komisijo
J. LEWANDOWSKI

lan Komisije

V Strasbourgu, 10. decembra 2013

Za Evropski parlament
Predsednik

M. SCHULZ
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PRILOGA

Medinstitucionalno sodelovanje v prora unskem postopku

Del A. asovni razpored prora unskega postopka

1. Institucije se vsako leto pred za etkom prora unskega postopka pravo asno in v skladu z obstoje o prakso dogo
vorijo o pragmati nem asovnem razporedu.

Del B. Prednostne naloge v prora unskem postopku

2. Pravo asno, preden Komisija sprejme predlog prora una, se skli ejo tristranski pogovori zaradi razprave o možnih
prednostnih nalogah prora una za prihodnje prora unsko leto.

Del C. Priprava predloga prora una in posodabljanje ocen

3. Institucije, razen Komisije, so pozvane, da sprejmejo svoje ocene prihodkov in odhodkov do konca marca.

4. Komisija vsako leto predstavi predlog prora una, ki prikazuje dejanske potrebe Unije po financiranju.

Pri tem upošteva:

(a) napovedi v zvezi s strukturnima skladoma, ki jih predložijo države lanice;

(b) sposobnost za porabo odobritev, pri emer si prizadeva ohraniti natan no razmerje med odobritvami za prevzem
obveznosti in odobritvami pla il;

(c) možnosti za za etek novih politik s pilotnimi projekti, novimi pripravljalnimi ukrepi, ali obema, ali za nada
ljevanje ve letnih ukrepov, ki se kon ujejo, ko oceni, ali je mogo e zagotoviti temeljni akt v smislu Finan ne
uredbe (opredelitev temeljnega akta, nujnost temeljnega akta za izvrševanje in izjeme);

(d) potrebo po zagotovitvi, da je vsaka sprememba odhodkov glede na prejšnje leto v skladu z omejitvami v okviru
prora unske discipline.

5. Institucije se im bolj izogibajo temu, da bi v prora un vklju evale postavke, pri katerih so zneski odhodkov iz
poslovanja nepomembni.

6. Evropski parlament in Svet se tudi zavezujeta, da bosta upoštevala oceno možnosti za izvrševanje prora una, ki jo
pripravi Komisija v svojih predlogih in v zvezi z izvrševanjem teko ega prora una.

7. Evropski parlament in Svet se v interesu dobrega finan nega poslovodenja ter zaradi u inka ve jih sprememb
naslovov in poglavij prora unske nomenklature na obveznosti služb Komisije glede poro anja o poslovodenju,
zavezujeta, da se bosta v spravnem postopku o vseh ve jih spremembah posvetovala s Komisijo.

8. Evropski parlament in Svet se v interesu lojalnega in dobrega institucionalnega sodelovanja zavezujeta, da bosta v
celotnem prora unskem postopku, še zlasti pa v spravnem obdobju, vzdrževala redne in dejavne stike na vseh ravneh
s pomo jo njunih pogajalcev. Evropski parlament in Svet se zavezujeta, da bosta zagotavljala pravo asno in redno
medsebojno izmenjavo ustreznih informacij in dokumentov tako na uradni kot neuradni ravni ter da bosta v
sodelovanju s Komisijo v spravnem obdobju po potrebi organizirala tehni ne ali neuradne sestanke. Komisija Evrop
skemu parlamentu in Svetu zagotavlja pravo asen in enakopraven dostop do informacij in dokumentov.

9. V skladu s lenom 314(2) PDEU lahko Komisija do sklica spravnega odbora po potrebi spremeni predlog prora una,
vklju no s pisnim predlogom spremembe o posodobitvi ocene odhodkov za kmetijstvo. Komisija informacije o
posodobitvah predloži v vednost Evropskemu parlamentu in Svetu, takoj ko so na razpolago. Evropskemu parla
mentu in Svetu predloži vse ustrezno utemeljene razloge, ki jih zahtevata.

Del D. Prora unski postopek pred spravnim postopkom

10. Pred obravnavo v Svetu se pravo asno skli e tristranske pogovore, da lahko institucije izmenjajo mnenja o predlogu
prora una.

11. Da bi lahko Komisija pravo asno ocenila izvedljivost sprememb, ki sta jih predvidela Evropski parlament in Svet in
zaradi katerih bi se za eli novi ali podaljšali obstoje i pripravljalni ukrepi ali pilotni projekti, Evropski parlament in
Svet Komisijo obvestita o svojih namerah v zvezi s tem, tako da se lahko o njih prvi  razpravlja že na teh tristranskih
pogovorih.

12. Pred glasovanjem na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta se lahko skli ejo tristranski pogovori.
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Del E. Spravni postopek

13. e Evropski parlament sprejme spremembe k stališ u Sveta, se predsednik Sveta na istem plenarnem zasedanju
seznani z razlikami med stališ ema obeh institucij in poda svoje soglasje, da predsednik Evropskega parlamenta
nemudoma skli e spravni odbor. Pismo o sklicu spravnega odbora se pošlje najpozneje prvi delovni dan v tednu po
koncu parlamentarnega delnega zasedanja, na katerem je bilo izvedeno zadevno plenarno glasovanje, spravno
obdobje pa se za ne dan po tem. 21-dnevni rok se izra una v skladu z Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 (1).

14. e se Svet ne strinja z vsemi spremembami, ki jih je sprejel Evropski parlament, svoje stališ e potrdi v pismu, ki se
pošlje pred predvidenim prvim sestankom v spravnem obdobju. V takem primeru spravni odbor ukrepa v skladu s
pogoji iz naslednjih to k.

15. Spravnemu odboru skupaj predsedujeta predstavnika Evropskega parlamenta in Sveta. Sestanke spravnega odbora
vodi sopredsednik iz institucije, ki je gostiteljica sestanka. Vsaka institucija v skladu s svojim poslovnikom imenuje
svoje udeležence za vsak sestanek in dolo i svoj mandat za pogajanja. Evropski parlament in Svet sta v spravnem
odboru zastopana na ustrezni ravni, tako da se vsaki delegaciji omogo i, da svojo institucijo politi no zaveže, in da se
lahko doseže dejanski napredek do sklenitve dokon nega dogovora.

16. Komisija v skladu z drugim pododstavkom lena 314(5) PDEU sodeluje pri postopku spravnega odbora ter daje vse
potrebne pobude za zbližanje stališ  Evropskega parlamenta in Sveta.

17. Ves as spravnega postopka potekajo tristranski pogovori na razli nih ravneh zastopanja, da bi se razrešila odprta
vprašanja in pripravila podlaga za dogovor, ki naj bi ga dosegel spravni odbor.

18. Sestanki spravnega odbora in tristranski pogovori potekajo izmeni no v prostorih Evropskega parlamenta in Sveta, da
se zmogljivosti uporabijo enakomerno, vklju no z zmogljivostmi za tolma enje.

19. Datumi sestankov spravnega odbora in tristranskih pogovorov se med institucijami dogovorijo vnaprej.

20. Spravni odbor ima na voljo skupen sklop dokumentov (vhodni dokumenti), ki primerjajo razne faze prora unskega
postopka (2). Ti dokumenti vklju ujejo zneske po posameznih vrsticah, skupne zneske po razdelkih ve letnega
finan nega okvira ter konsolidiran dokument z zneski in opombami za vse prora unske vrstice, za katere velja,
da so tehni no gledano „sporne“. V posebnem dokumentu se navedejo vse prora unske vrstice, za katere velja, da so
tehni no gledano nesporne, ne da bi to posegalo v kon no odlo itev spravnega odbora (3). Ti dokumenti se razvrstijo
po prora unski nomenklaturi.

Vhodnim dokumentom za spravni odbor se priložijo tudi drugi dokumenti, vklju no s pismom Komisije o izved
ljivosti glede stališ a Sveta in sprememb Evropskega parlamenta ter vsemi pismi drugih institucij glede stališ a Sveta
ali sprememb Evropskega parlamenta.

21. Da bi bil do konca spravnega obdobja dosežen dogovor, se na tristranskih pogovorih:

— dolo i obseg pogajanj v zvezi s prora unskimi vprašanji, ki jih je treba obravnavati,

— potrdi seznam prora unskih vrstic, za katere velja, da so tehni no gledano nesporne, eprav so še vedno odvisne
od dokon nega dogovora o celotnem prora unu za zadevno prora unsko leto,

— razpravlja o dolo enih vprašanjih iz prve alinee, da bi se dosegli morebitni dogovori, ki naj jih potrdi spravni
odbor,

— obravnava tematska vprašanja, vklju no po razdelkih ve letnega finan nega okvira.

Na vsakih tristranskih pogovorih ali takoj po njih se skupaj pripravijo za asne sklepne ugotovitve, isto asno pa se
dogovori o dnevnem redu naslednjega sestanka. Te sklepne ugotovitve evidentira institucija, ki je gostiteljica tristran
skih pogovorov, in se šteje, da so po 24 urah za asno potrjene, ne da bi to posegalo v kon no odlo itev spravnega
odbora.

22. Spravni odbor ima na svojih sestankih na voljo sklepne ugotovitve s tristranskih pogovorov in dokument, glede
katerega je možna potrditev, skupaj s prora unskimi vrsticami, v zvezi s katerimi je bil na tristranskih pogovorih
dosežen za asni dogovor.
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(1) Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o dolo itvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124,
8.6.1971, str. 1).

(2) Razli ne faze vklju ujejo: prora un za teko e prora unsko leto (vklju no s sprejetimi spremembami prora una), prvotni predlog
prora una; stališ e Sveta o predlogu prora una; spremembe Evropskega parlamenta k stališ u Sveta in pisne predloge sprememb, ki
jih predloži Komisija ( e jih še niso v celoti odobrile vse institucije).

(3) Prora unska vrstica velja tehni no gledano za nesporno, e o njej ni nesoglasij med Evropskim parlamentom in Svetom ter v zvezi z
njo ni bil predložen noben pisni predlog spremembe predloga prora una.
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23. Sekretariata Evropskega parlamenta in Sveta ob pomo i Komisije pripravita skupno besedilo, predvideno v lenu
314(5) PDEU. To besedilo vsebuje pismo o prenosu, ki ga vodji obeh delegacij naslovita na predsednika Evropskega
parlamenta in Sveta, z datumom dogovora, doseženega v spravnem odboru, ter priloge, ki vklju ujejo:

— zneske po posameznih vrsticah za vse prora unske postavke in skupne zneske po razdelkih ve letnega finan nega
okvira,

— konsolidiran dokument z zneski in kon nim besedilom za vse vrstice, ki so bile spremenjene v spravnem
postopku,

— seznam vrstic, ki glede na predlog prora una ali stališ e Sveta v zvezi z njim niso bile spremenjene.

Spravni odbor lahko potrdi tudi sklepne ugotovitve in morebitne skupne izjave v zvezi s prora unom.

24. Skupno besedilo se (s strani služb Evropskega parlamenta) prevede v uradne jezike institucij Unije ter se predloži v
potrditev Evropskemu parlamentu in Svetu v štirinajstih dneh od datuma, ko je bil dosežen dogovor glede skupnega
besedila v skladu s to ko 23.

Prora un se po sprejetju skupnega besedila dokon no pravno-jezikovno pregleda z združitvijo prilog k skupnemu
besedilu s prora unskimi vrsticami, ki v spravnem postopku niso bile spremenjene.

25. Institucija, ki je gostiteljica sestanka (tristranskih pogovorov ali spravnega odbora), zagotovi zmogljivosti za tolma e
nje, in sicer s popolno jezikovno ureditvijo za sestanke spravnega odbora in priložnostno jezikovno ureditvijo za
tristranske pogovore.

Institucija, ki je gostiteljica sestanka, poskrbi za kopiranje in razpošiljanje gradiv za sestanek.

Službe treh institucij sodelujejo pri zapisovanju rezultatov pogajanj, da bi dokon no oblikovale skupno besedilo.

Del F. Spremembe prora una

Splošna na ela

26. Ker se spremembe prora una pogosto nanašajo na specifi na in v asih nujna vprašanja, se institucije strinjajo glede
naslednjih na el, da zagotovijo ustrezno medinstitucionalno sodelovanje za nemoteno in hitro odlo anje o spre
membah prora una ter se obenem im bolj izognejo sklicu spravnega sestanka zaradi sprememb prora una.

27. Institucije si im bolj prizadevajo omejiti število sprememb prora una.

asovni razpored

28. Komisija Evropski parlament in Svet vnaprej obvesti o možnih datumih sprejetja predlogov sprememb prora una, ne
da bi to vplivalo na kon ni datum njihovega sprejetja.

29. Evropski parlament in Svet si vsak v skladu s svojim poslovnikom prizadevata preu iti predlog spremembe prora
una, ki ga poda Komisija, im prej po tem, ko ga Komisija sprejme.

30. Evropski parlament in Svet za pospešitev postopka zagotovita im ve jo usklajenost svojih asovnih razporedov dela,
da se omogo i dosledna in usklajena izvedba postopkov. Zato si prizadevata im prej dolo iti za asni asovni
razpored za razne stopnje postopka, ki vodijo do kon nega sprejetja spremembe prora una.

Evropski parlament in Svet upoštevata sorazmerno nujnost spremembe prora una in potrebo po njeni pravo asni
potrditvi, da za ne u inkovati v zadevnem prora unskem letu.

Sodelovanje med obravnavami

31. Institucije sodelujejo v dobri veri med celotnim postopkom, da im bolj prispevajo k sprejetju sprememb prora una
že na zgodnji stopnji postopka.

Evropski parlament ali Svet lahko po potrebi v primeru morebitnih razhajanj, in sicer vsak pred sprejetjem svojega
kon nega stališ a o spremembi prora una, Komisija pa kadar koli, predlaga, da se skli ejo posebni tristranski
pogovori za razpravljanje o razhajanjih in za poskus dose i kompromis.

32. Vse predloge sprememb prora una, ki jih poda Komisija in še niso dokon no potrjeni, se sistemati no vklju i na
dnevni red tristranskih pogovorov, na rtovanih v okviru letnega prora unskega postopka. Komisija predstavi predloge
sprememb prora una, Evropski parlament in Svet pa, kolikor je mogo e, sporo ita svoji stališ i pred tristranskimi
pogovori.

33. e je na tristranskih pogovorih dosežen kompromis, se Evropski parlament in Svet zavežeta, da bosta v skladu s
PDEU in svojima poslovnikoma med obravnavo spremembe prora una upoštevala rezultate tristranskih pogovorov.
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Sodelovanje po obravnavah

34. e Evropski parlament potrdi stališ e Sveta brez sprememb, je sprememba prora una sprejeta v skladu s PDEU.

35. e Evropski parlament z ve ino svojih lanov sprejme spremembe, se uporablja len 314(4)(c) PDEU. Vendar se pred
sestankom spravnega odbora skli ejo tristranski pogovori:

— e je na tristranskih pogovorih dosežen dogovor in se Evropski parlament in Svet strinjata z rezultati tristranskih
pogovorov, se spravni postopek kon a z izmenjavo pisem brez sestanka spravnega odbora.

— e na tristranskih pogovorih dogovor ni dosežen, se spravni odbor sestane in organizira svoje delo glede na
razmere, da postopek odlo anja im bolj približa zaklju ku pred iztekom 21-dnevnega roka iz lena 314(5)
PDEU. Spravni odbor lahko spravni postopek kon a z izmenjavo pisem.

Del G. Neporavnane obveznosti (Reste à liquider – RAL)

36. Glede na potrebo po zagotovitvi skladnega razvoja skupnih odobritev pla il glede na razvoj odobritev za prevzem
obveznosti, da se prepre i kakršen koli neobi ajen prenos RAL iz enega leta v drugo, Evropski parlament, Svet in
Komisija soglašajo s podrobnim spremljanjem stopnje RAL, da se ublaži tveganje, ko bi bilo izvajanje programov
Unije ovirano, ker bi ob koncu ve letnega finan nega okvira zmanjkalo odobritev pla il.

Da se zagotovi obvladljiva raven in profil pla il v vseh razdelkih, se v vseh razdelkih dosledno uporabljajo pravila o
prenehanju obveznosti, zlasti pravila za samodejno prenehanje obveznosti.

Med prora unskim postopkom se institucije redno sestajajo ter skupaj ocenjujejo stanje in možnosti za izvrševanje
prora una v teko em letu in prihodnjih letih. Ti sestanki potekajo v obliki medinstitucionalnih sestankov na ustrezni
ravni, pred njihovo organizacijo pa Komisija predloži podrobne informacije o stanju, razvrš ene glede na sklad in
državo lanico, v zvezi z izvajanjem pla il, prejetimi zahtevki za povra ila in spremenjenimi napovedmi. Da se
zagotovi, da lahko Unija v skladu s lenom 323 PDEU izpolni vse svoje finan ne obveznosti na podlagi obstoje ih in
prihodnjih obveznostih v obdobju 2014–2020, Evropski parlament in Svet analizirata in preu ita ocene Komisije
glede potrebne stopnje odobritve pla il.

SL20.12.2013 Uradni list Evropske unije C 373/11

C6_Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

- 108 - 





 

 

 



           
           

      

 

   

               
                  
             
               
              
             
          



            
               
        

                     
            

            
    

     

               
                
 

     

                    
                  
         

         
      

D1_Medinstitucionalni sporazum o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999 468 ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 
podeljenih izvedbenih pooblastil

- 109 - 



             


                 
             
               
              
          

             
              
               
                

                
                  
           

 

                 
        

       

              
              
       

                
            
 

                 
                
               
                  
             
                 
 

                   
              
            
              
              
         

     

                   
  

      

D1_Medinstitucionalni sporazum o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999 468 ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 
podeljenih izvedbenih pooblastil

- 110 - 



              
            
            
               
   

                 
              
       

          

   

                
                  
  

                 
               
                
             
              
              
     

  

                  
  

            
                
  

           


                
             
               
                   
         

  

               
           
               
           

     

       
                   
  

       

D1_Medinstitucionalni sporazum o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999 468 ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 
podeljenih izvedbenih pooblastil

- 111 - 



     

            
            

 

               
              
             
          

    

  



 

   



   

     

      
      

D1_Medinstitucionalni sporazum o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999 468 ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 
podeljenih izvedbenih pooblastil

- 112 - 



UREDBA (EU) št. 182/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. februarja 2011

o dolo itvi splošnih pravil in na el, na podlagi katerih države lanice nadzirajo izvajanje izvedbenih
pooblastil Komisije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
lena 291(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim
parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) e so za izvajanje pravno zavezujo ih aktov Unije
potrebni enotni pogoji, se s temi akti (v nadaljnjem
besedilu: temeljni akti) na Komisijo prenesejo izvedbena
pooblastila ali, v ustrezno utemeljenih posebnih primerih
ter v primerih iz lenov 24 in 26 Pogodbe o Evropski
uniji, na Svet.

(2) Zakonodajalec ob doslednem upoštevanju meril iz
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi z
vsakim temeljnim aktom odlo i, ali bo prenesel
izvedbena pooblastila na Komisijo v skladu s lenom
291(2) navedene pogodbe.

(3) Doslej je izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije urejal
Sklep Sveta 1999/468/ES (2).

(4) V skladu s PDEU zdaj Evropski parlament in Svet
dolo ita splošna pravila in na ela, na podlagi katerih
države lanice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil
Komisije.

(5) Zagotoviti je treba, da so postopki za tak nadzor jasni,
u inkoviti in sorazmerni z naravo izvedbenih aktov ter
da odražajo institucionalne zahteve PDEU, pa tudi
pridobljene izkušnje in splošno prakso, ki se je uporab
ljala pri izvajanju Sklepa 1999/468/ES.

(6) V tistih temeljnih aktih, ki zahtevajo, da države lanice
nadzirajo sprejetje izvedbenih aktov Komisije, je
primerno, da se za namene takega nadzora ustanovijo
odbori, sestavljeni iz predstavnikov držav lanic, ki jim
predseduje Komisija.

(7) Nadzorni mehanizem bi moral, kjer je to primerno,
vklju evati predložitev zadeve odboru za pritožbe, ki bi
se moral sestati na ustrezni ravni.

(8) V interesu poenostavitve bi morala Komisija izvajati
izvedbena pooblastila v skladu z enim od dveh
postopkov, in sicer svetovalnim postopkom ali
postopkom pregleda.

(9) Zaradi nadaljnje poenostavitve bi morala za odbore
veljati skupna postopkovna pravila, ki bi vklju evala
temeljne dolo be o njihovem delovanju in možnost, da
podajo mnenja na podlagi pisnega postopka.

(10) Dolo iti bi bilo treba merila, ki bi opredeljevala postopek
za sprejemanje izvedbenih aktov s strani Komisije. Zaradi
zagotavljanja ve je usklajenosti bi morale biti postop
kovne zahteve sorazmerne z naravo in u inkom
izvedbenih aktov, ki jih je treba sprejeti.

(11) Postopek pregleda bi bilo treba uporabljati zlasti za spre
jemanje aktov, ki se splošno uporabljajo in so zasnovani
za izvajanje temeljnih aktov, ter posebnih izvedbenih
aktov, ki bi lahko imeli znaten u inek. Ta postopek bi
moral zagotoviti, da Komisija izvedbenih aktov ne more
sprejeti, e niso v skladu z mnenjem odbora, razen v zelo
izjemnih okoliš inah, ko bi se lahko uporabljali za
dolo en as. Postopek bi moral tudi zagotoviti, da ima
Komisija možnost pregledati osnutke izvedbenih aktov,

e odbor ni podal mnenja, pri emer se upoštevajo
stališ a, izražena v okviru odbora.

(12) Kadar se s temeljim aktom na Komisijo prenesejo
izvedbena pooblastila v zvezi s programi, ki imajo znatne
prora unske posledice ali so namenjeni tretjim državam,
bi se moral uporabljati postopek pregleda.
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(13) Predsednik odbora bi si moral prizadevati poiskati rešitve,
ki bi bile deležne najve je možne podpore v odboru ali
odboru za pritožbe, in bi moral pojasniti, na kakšen
na in so se upoštevale razprave in predlogi o spremem
bah. V ta namen bi morala Komisija posebno pozornost
nameniti stališ em, ki so izražena v odboru ali v odboru
za pritožbe v zvezi z osnutki dokon nih protidampinških
ali izravnalnih ukrepov.

(14) Z namenom poiskati uravnotežene rešitve bo Komisija
pri razmišljanju o sprejetju drugih osnutkov izvedbenih
aktov na posebej ob utljivih podro jih, kot so davki,
zdravje potrošnikov, varnost hrane in zaš ita okolja, v
najve ji možni meri ravnala tako, da ne bo nasprotovala
prevladujo emu stališ u, ki se morda v odboru za
pritožbe pojavi v zvezi z ustreznostjo izvedbenega akta.

(15) Svetovalni postopek bi bilo treba kot splošno pravilo
uporabljati v vseh drugih primerih ali e se ta postopek
šteje za ustreznejšega.

(16) Omogo iti bi bilo treba, e to dolo a temeljni akt, spre
jetje izvedbenih aktov, ki se v izredno nujnih primerih
za nejo uporabljati takoj.

(17) Evropski parlament in Svet bi bilo treba takoj in redno
obveš ati o postopkih v odborih.

(18) Evropski parlament ali Svet bi morala imeti možnost
kadar koli obvestiti Komisijo, da po njunem mnenju
osnutek izvedbenega akta presega izvedbena pooblastila,
dolo ena v temeljnem aktu, ob upoštevanju njunih pravic
v zvezi s pregledom zakonitosti aktov Unije.

(19) Dostop javnosti do informacij o postopkih v odborih bi
bilo treba zagotoviti v skladu z Uredbo (ES) št.
1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (1).

(20) Komisija bi morala vzdrževati register z informacijami o
postopkih v odborih. Posledi no bi se morala za uporabo
registra uporabljati ista pravila kot v zvezi z varstvom
zaupnih dokumentov, ki se uporabljajo za Komisijo.

(21) Sklep 1999/468/ES bi bilo treba razveljaviti. Za zagoto
vitev prehoda z ureditve iz Sklepa 1999/468/ES na

ureditev iz te uredbe bi se morala vsa sklicevanja v obsto
je i zakonodaji na postopke iz navedenega sklepa, z
izjemo regulativnega postopka s pregledom iz lena 5a
Sklepa, razumeti kot sklicevanja na ustrezne postopke iz
te uredbe. U inke lena 5a Sklepa 1999/468/ES bi bilo
treba za asno ohraniti za namene obstoje ih temeljnih
aktov, ki se sklicujejo na navedeni len.

(22) Ta uredba ne vpliva na pooblastila Komisije v zvezi z
izvajanjem pravil o konkurenci, kakor so dolo ena v
PDEU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

len 1

Vsebina

Ta uredba dolo a splošna pravila in na ela, na katerih temeljijo
mehanizmi, ki se uporabljajo, kadar je v pravno zavezujo em
aktu Unije (v nadaljnjem besedilu: temeljni akt) opredeljena
potreba po enotnih pogojih za izvajanje in kadar dolo a, da
države lanice nadzirajo sprejetje izvedbenih aktov Komisije.

len 2

Izbira postopkov

1. V temeljnem aktu je lahko, ob upoštevanju narave ali
u inka zahtevanega izvedbenega akta, dolo ena uporaba sveto
valnega postopka ali postopka pregleda.

2. Postopek pregleda se uporablja zlasti za sprejetje:

(a) izvedbenih aktov, ki se splošno uporabljajo;

(b) drugih izvedbenih aktov, ki se nanašajo na:

(i) programe z bistvenimi posledicami;

(ii) skupno kmetijsko in skupno ribiško politiko;

(iii) okolje, varovanje in varnost, ali zaš ito zdravja ali
varnosti ljudi, živali ali rastlin;

(iv) skupno trgovinsko politiko;

(v) davke.
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3. Svetovalni postopek se kot splošno pravilo uporablja za
sprejetje izvedbenih aktov, ki ne sodijo v podro je uporabe
odstavka 2. Vendar se v ustrezno utemeljenih primerih sveto
valni postopek lahko uporablja za sprejetje izvedbenih aktov iz
odstavka 2.

len 3

Skupne dolo be

1. Skupne dolo be iz tega lena se uporabljajo za vse
postopke iz lenov 4 do 8.

2. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki
držav lanic. Odboru predseduje predstavnik Komisije. Pred
sednik pri glasovanju v odboru ne sodeluje.

3. Predsednik odboru predloži osnutek izvedbenega akta, ki
naj ga sprejme Komisija.

Razen v ustrezno utemeljenih primerih predsednik skli e sejo
najhitreje 14 dni po predložitvi osnutka izvedbenega akta in
osnutka dnevnega reda odboru. Odbor svoje mnenje o osnutku
izvedbenega akta poda v roku, ki ga predsednik lahko dolo i
glede na nujnost zadeve. Roki so sorazmerni in lanom odbora
omogo ajo, da im prej in u inkovito preu ijo osnutek izvedbe
nega akta in izrazijo svoja stališ a.

4. Dokler odbor ne poda mnenja, lahko kateri koli lan
odbora predlaga spremembe, predsednik pa lahko predloži spre
menjene razli ice osnutka izvedbenega akta.

Predsednik si prizadeva poiskati rešitve, ki bodo v odboru
deležne najve je možne podpore. Predsednik obvesti odbor,
na kakšen na in se je upoštevalo razprave in predloge za spre
membe, zlasti tiste predloge, ki so bili deležni široke podpore

lanov odbora.

5. Predsednik lahko v ustrezno utemeljenih primerih pridobi
mnenje odbora na podlagi pisnega postopka. Predsednik pošlje

lanom odbora osnutek izvedbenega akta in glede na nujnost
zadeve dolo i rok, v katerem lahko podajo mnenje. Za vsakega

lana odbora, ki pred iztekom tega roka ne nasprotuje osnutku
izvedbenega akta ali se izrecno ne vzdrži glasovanja o njem, se
šteje, da je dal tiho soglasje k osnutku izvedbenega akta.

Razen e temeljni akt ne dolo a druga e, se pisni postopek
zaklju i brez izida, e se v roku iz prvega pododstavka za to

odlo i predsednik ali e to zahteva lan odbora. V takem
primeru predsednik v razumnem asu skli e sejo odbora.

6. Mnenje odbora se zabeleži v zapisnik. lani odbora imajo
pravico zahtevati, da se njihovo stališ e zabeleži v zapisnik.
Predsednik nemudoma pošlje zapisnik lanom odbora.

7. Nadzorni mehanizem po potrebi vklju uje predložitev
zadeve odboru za pritožbe.

Odbor za pritožbe sprejme svoj poslovnik z navadno ve ino
svojih lanov na predlog Komisije.

Ko je zadeva predložena odboru za pritožbe, se, razen v
ustrezno utemeljenih primerih, sestane najhitreje 14 dni in
najpozneje šest tednov po datumu predložitve zadeve. Brez
poseganja v odstavek 3 odbor za pritožbe poda svoje mnenje
v dveh mesecih po predložitvi zadeve.

Odboru za pritožbe predseduje predstavnik Komisije.

Predsednik dolo i datum seje odbora za pritožbe v tesnem
sodelovanju s lani odbora, da se državam lanicam in Komisiji
omogo i ustrezna zastopanost. Komisija skli e prvo sejo odbora
za pritožbe do 1. aprila 2011, da se sprejme njegov poslovnik.

len 4

Svetovalni postopek

1. Kadar se uporablja svetovalni postopek, odbor poda svoje
mnenje, po potrebi na podlagi glasovanja. e odbor glasuje, se
mnenje sprejme z navadno ve ino njegovih lanov.

2. Komisija odlo i o osnutku izvedbenega akta, ki se ga
sprejme, pri emer im bolj upošteva ugotovitve razprav v
okviru odbora in podano mnenje.

len 5

Postopek pregleda

1. Kadar se uporablja postopek pregleda za akte, ki se sprej
mejo na predlog Komisije, odbor poda mnenje z ve ino, kakor
je dolo ena v lenu 16(4) in (5) Pogodbe o Evropski uniji in, po
potrebi, lenu 238(3) PDEU. Glasovi predstavnikov držav lanic
v odboru se tehtajo na na in, dolo en v navedenih lenih.

2. Kadar je mnenje odbora pozitivno, Komisija sprejme
osnutek izvedbenega akta.
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3. Brez poseganja v len 7 Komisija osnutka izvedbenega
akta ne sprejme, e je mnenje odbora negativno. Kadar se oceni,
da je izvedbeni akt potreben, lahko predsednik v roku dveh
mesecev od izdaje negativnega mnenja predloži spremenjeno
razli ico osnutka izvedbenega akta istemu odboru ali v roku
enega meseca od izdaje mnenja odboru za pritožbe predloži
osnutek izvedbenega akta v ponovno obravnavo.

4. Kadar mnenje ni podano, lahko Komisija sprejme osnutek
izvedbenega akta, razen v primerih iz drugega pododstavka.
Kadar Komisija ne sprejme osnutka izvedbenega akta, lahko
predsednik odboru predloži spremenjeno razli ico osnutka
izvedbenega akta.

Brez poseganja v len 7 Komisija ne sprejme osnutka izvedbe
nega akta, kadar:

(a) navedeni akt zadeva davke, finan ne storitve, zaš ito zdravja
ali varnosti ljudi, živali ali rastlin, ali dokon ne ve stranske
zaš itne ukrepe;

(b) temeljni akt dolo a, da osnutek izvedbenega akta ne sme
biti sprejet, kadar mnenje ni podano, ali

(c) aktu nasprotuje navadna ve ina lanov odbora.

V vsakem od primerov, navedenih v drugem pododstavku,
kadar se oceni, da je izvedbeni akt potreben, lahko predsednik
v roku dveh mesecev od datuma glasovanja predloži spreme
njeno razli ico navedenega akta istemu odboru ali v roku enega
meseca od datuma glasovanja odboru za pritožbe predloži
osnutek izvedbenega akta v ponovno obravnavno.

5. Z odstopanjem od odstavka 4 se za sprejetje osnutkov
dokon nih protidampinških ali izravnalnih ukrepov v primeru,
ko odbor ne poda mnenja in ko navadna ve ina njegovih

lanov nasprotuje osnutku izvedbenega akta, uporabi slede i
postopek.

Komisija opravi posvetovanja z državami lanicami. Komisija
najhitreje v štirinajstih dneh in najpozneje v enemu mesecu
po seji odbora lane odbora seznani z izidi teh posvetovanj
in predloži osnutek izvedbenega akta odboru za pritožbe. Z
odstopanjem od lena 3(7) se odbor za pritožbe sestane najhi
treje v štirinajstih dneh in najpozneje v enem mesecu po pred
ložitvi osnutka izvedbenega akta. Odbor za pritožbe poda svoje
mnenje v skladu s lenom 6. Roki iz tega odstavka ne posegajo
v dejstvo, da je treba spoštovati roke, navedene v zadevnih
temeljnih aktih.

len 6

Predložitev zadeve odboru za pritožbe

1. Odbor za pritožbe poda mnenje z ve ino, ki je dolo ena v
lenu 5(1).

2. Dokler mnenje še ni podano, lahko vsak lan odbora za
pritožbe predlaga spremembe k osnutku izvedbenega akta,
predsednik pa se lahko odlo i, ali bo akt spremenil.

Predsednik si prizadeva poiskati rešitve, ki bodo deležne
najve je možne podpore v odboru za pritožbe.

Predsednik odbor za pritožbe obvesti, na kakšen na in so se
upoštevali razprave in predlogi za spremembe, zlasti tisti pred
logi sprememb, ki so bili deležni široke podpore lanov odbora
za pritožbe.

3. Kadar je mnenje odbora za pritožbe pozitivno, Komisija
sprejme osnutek izvedbenega akta.

Kadar mnenje ni podano, Komisija lahko sprejme osnutek
izvedbenega akta.

Kadar je mnenje odbora za pritožbe negativno, Komisija ne
sprejme osnutka izvedbenega akta.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 Komisija ne sprejme
osnutka ukrepov, ko gre za sprejetje dokon nih ve stranskih
zaš itnih ukrepov, e ve ina iz lena 5(1) ni izglasovala pozi
tivnega mnenja.

5. Z odstopanjem od odstavka 1 odbor za pritožbe do
1. septembra 2012 poda mnenje o osnutkih dokon nih
protidampinških ali izravnalnih ukrepov z navadno ve ino
svojih lanov.

len 7

Sprejetje izvedbenih aktov v izjemnih primerih

Z odstopanjem od lena 5(3) in drugega pododstavka lena 5(4)
lahko Komisija sprejme osnutek izvedbenega akta, e ga je treba
sprejeti nemudoma, da bi se prepre ila znatna motnja na
podro ju kmetijskih trgov ali nevarnost za finan ne interese
Unije v smislu lena 325 PDEU.

Komisija v takem primeru nemudoma predloži sprejeti
izvedbeni akt odboru za pritožbe. e je mnenje odbora za
pritožbe o sprejetem izvedbenem aktu negativno, Komisija
navedeni akt takoj razveljavi. e odbor za pritožbe poda pozi
tivno mnenje ali mnenja ne poda, ostane izvedbeni akt v veljavi.
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len 8

Izvedbeni akti, ki se za nejo takoj uporabljati

1. Z odstopanjem od lenov 4 in 5 je v temeljnem aktu
lahko dolo eno, da se v izredno nujnih ustrezno utemeljenih
primerih uporablja ta len.

2. Komisija sprejme izvedbeni akt, ki se za ne uporabljati
takoj brez predhodne predložitve odboru in velja za obdobje,
ki ni daljše od šestih mesecev, razen e temeljni akt dolo a
druga e.

3. Predsednik najpozneje 14 dni po njegovem sprejetju akt iz
odstavka 2 predloži ustreznemu odboru, da pridobi njegovo
mnenje.

4. e se zaradi podanega negativnega mnenja odbora
uporabi postopek pregleda, Komisija nemudoma razveljavi
izvedbeni akt, sprejet v skladu z odstavkom 2.

5. Kadar Komisije sprejme za asne protidampinške ali izrav
nalne ukrepe, se uporabi postopek iz tega lena. Komisija
sprejme te ukrepe po posvetovanju z državami lanicami ali,
v izjemno nujnih primerih, po obvestitvi držav lanic. V
primeru obvestitve se za nejo posvetovanja najpozneje deset
dni po izdaji uradnega obvestila državam lanicam o sprejetih
ukrepih Komisije.

len 9

Poslovnik

1. Vsak odbor sprejme svoj poslovnik z navadno ve ino
svojih lanov na predlog predsednika in na podlagi standardi
ziranega poslovnika, ki ga Komisija pripravi po posvetovanju z
državami lanicami. Komisija standardiziran poslovnik objavi v
Uradnem listu Evropske unije.

Obstoje i odbori svoje poslovnike po potrebi prilagodijo standa
rdiziranemu poslovniku.

2. Za odbore se uporabljajo na ela in pogoji glede dostopa
javnosti do dokumentov in pravila o varstvu podatkov, ki se
uporabljajo za Komisijo.

len 10

Informacije o postopkih v odboru

1. Komisija vodi register o postopkih v odboru, ki vsebuje:

(a) seznam odborov;

(b) dnevne rede sej odborov;

(c) povzetke zapisov ter sezname organov in organizacij, ki jim
pripadajo osebe, ki so jih države lanice imenovale za svoje
predstavnike;

(d) osnutke izvedbenih aktov, za katere so odbori zaprošeni za
mnenje;

(e) izide glasovanj;

(f) kon ne osnutke izvedbenih aktov, ki sledijo podanim
mnenjem v odborih;

(g) informacije o sprejetju kon nih osnutkov izvedbenih aktov s
strani Komisije in

(h) statisti ne podatke o delu odborov.

2. Komisija objavi tudi letno poro ilo o delu odborov.

3. Evropski parlament in Svet imata dostop do informacij iz
odstavka 1 v skladu z veljavnimi pravili.

4. Ko so te poslane lanom odbora, da Komisija Evropskemu
parlamentu in Svetu na voljo dokumente iz to k (b), (d) in (f)
odstavka 1, hkrati pa jih seznani z dostopnostjo takih doku
mentov.

5. Napotila na vse dokumente iz to k (a) do (g) odstavka 1
in informacije iz to ke (h) odstavka 1 se objavijo v registru.

len 11

Pravica Evropskega parlamenta in Sveta do nadzora

Kadar se temeljni akt sprejme v skladu z rednim zakonodajnim
postopkom, lahko Evropski parlament ali Svet Komisijo kadar
koli opozori, da po njegovem mnenju osnutek izvedbenega akta
presega izvedbena pooblastila, dolo ena v temeljnem aktu. V
takšnem primeru Komisija ponovno pregleda osnutek izvedbe
nega akta, pri emer upošteva izražena stališ a, ter Evropski
parlament in Svet obvesti, ali namerava osnutek izvedbenega
akta ohraniti, spremeniti ali umakniti.

len 12

Razveljavitev Sklepa 1999/468/ES

Sklep 1999/468/ES se razveljavi.

U inki lena 5a Sklepa 1999/468/ES se ohranijo za namene
obstoje ih temeljnih aktov, ki se sklicujejo na ta len.
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len 13

Prehodne dolo be: prilagoditev obstoje ih temeljnih aktov

1. e je v temeljnih aktih, sprejetih pred za etkom veljav
nosti te uredbe, dolo eno izvajanje izvedbenih pooblastil Komi
sije v skladu s Sklepom 1999/468/ES, se uporabijo naslednja
pravila:

(a) kadar se temeljni akt sklicuje na len 3 Sklepa 1999/468/ES,
se uporabi svetovalni postopek iz lena 4 te uredbe;

(b) kadar se temeljni akt sklicuje na len 4 Sklepa 1999/468/ES,
se uporabi postopek pregleda iz lena 5 te uredbe, razen
drugega in tretjega pododstavka lena 5(4);

(c) kadar se temeljni akt sklicuje na len 5 Sklepa 1999/468/ES,
se uporabi postopek pregleda iz lena 5 te uredbe in za
temeljni akt se šteje, da dolo a, da v primeru, ko mnenje
ni podano, Komisija ne sme sprejeti osnutka izvedbenega
akta, kakor je dolo eno v to ki (b) drugega pododstavka

lena 5(4);

(d) kadar se temeljni akt sklicuje na len 6 Sklepa 1999/468/ES,
se uporablja len 8 te uredbe;

(e) kadar se temeljni akt sklicuje na lena 7 in 8 Sklepa
1999/468/ES, se uporabljata lena 10 in 11 te uredbe.

2. lena 3 in 9 te uredbe se uporabljata za vse obstoje e
odbore za namene odstavka 1.

3. len 7 te uredbe se uporablja le za obstoje e postopke, ki
se sklicujejo na len 4 Sklepa 1999/468/ES.

4. Prehodne dolo be iz tega lena ne posegajo v naravo
zadevnih aktov.

len 14

Prehodna ureditev

Ta uredba ne vpliva na postopke v teku, v okviru katerih je
odbor že podal mnenje v skladu s Sklepom 1999/468/ES.

len 15

Pregled

Komisija do 1. marca 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu
predstavi poro ilo o izvajanju te uredbe, po potrebi skupaj z
ustreznimi zakonodajnimi predlogi.

len 16

Za etek veljavnosti

Ta uredba za ne veljati 1. marca 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujo a in se neposredno uporablja v vseh državah lanicah.

V Strasbourgu, 16. februarja 2011

Za Evropski parlament
Predsednik
J. BUZEK

Za Svet
Predsednik

MARTONYI J.
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II

(Sporočila)

MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUMI

SVET

Nezavezujoča merila za uporabo členov 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije – 18. junij 
2019

(2019/C 223/01)

EVROPSKI PARLAMENT, SVET EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKA KOMISIJA SO SE–

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski parlament, Svet in Komisija (v nadaljnjem besedilu: tri institucije) so 13. aprila 2016 sklenili Medinstitu
cionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2) Tri institucije so v odstavku 26 Sporazuma poudarile pomembno vlogo izvedbenih in delegiranih aktov v pravu 
Unije ter da so ti akti, če so uporabljeni učinkovito in pregledno ter v upravičenih primerih, neločljivo orodje za 
boljšo pripravo zakonodaje ter prispevajo k preprosti in sodobni zakonodaji, pa tudi k njenemu učinkovitemu in 
hitremu izvajanju.

(3) Tri institucije so v odstavku 28 Sporazuma predvidele dopolnitev Skupnega dogovora glede delegiranih aktov, ki je 
priložen Sporazumu, z nezavezujočimi merili za uporabo členov 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU).

(4) Izvajanje teh meril je lahko predmet letnih razprav tako na politični kot tehnični ravni v okviru splošnega spre
mljanja izvajanja Sporazuma v skladu z odstavkom 50 Sporazuma.

(5) Čeprav člen 291(2) PDEU določa, da če so potrebni enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije, se 
s temi akti na Komisijo, ali v ustrezno utemeljenih posebnih primerih in v primerih iz členov 24 in 26 Pogodbe 
o Evropski uniji, na Svet, prenesejo izvedbena pooblastila, je namen nezavezujočih meril razlikovati med delegira
nimi in izvedbenimi akti in ne med institucijami, na katere so prenesena izvedbena pooblastila. Ta nezavezujoča 
merila so zasnovana tako, da nikakor ne opredeljujejo ali omejujejo pogojev, pod katerimi institucija izvaja poo
blastila, ki so bila nanjo prenesena v skladu z ustreznim pravom Unije, vključno s temeljnim aktom.

(6) Sodišče Evropske unije je že večkrat obravnavalo posebna vprašanja, relevantna za uporabo členov 290 in 291 
PDEU (2). Ta sodna praksa se bo lahko v prihodnosti nadalje razvila. Kadar je to primerno, bo morda treba glede 
na razvoj sodne prakse nezavezujoča merila ponovno pregledati –

(1) Medinstitucionalni  sporazum  med  Evropskim  parlamentom,  Svetom  Evropske  unije  in  Evropsko  komisijo  z  dne  13.  aprila  2016 
o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

(2) Med drugim: sodba Sodišča z dne 18. marca 2014, Komisija/Parlament in Svet (zadeva o biocidih), C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170; 
sodba  Sodišča  z  dne  17.  marca  2016,  Parlament/Komisija  (zadeva  o  Instrumentu  za  povezovanje  Evrope  (IPE)),  C-286/14, 
ECLI:EU:C:2016:183; sodba Sodišča z dne 16. julija 2015, Komisija/Parlament in Svet (zadeva o mehanizmu vizumske vzajemnosti), 
C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499.
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DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

I. SPLOŠNA NAČELA

1. Ta nezavezujoča merila trem institucijam zagotavljajo smernice o tem, ali bi moralo biti pooblastilo v zakonodajnih 
aktih delegirane ali izvedbene narave in bi tako moralo biti dano v skladu s členom 290 PDEU za sprejem delegira
nega akta oziroma v skladu s členom 291 PDEU za sprejem izvedbenega akta.

2. V vsakem primeru je treba naravo predvidenega akta določiti ob upoštevanju ciljev, vsebine in okvira predvidenega 
akta ter tudi samega zakonodajnega akta.

3. Zakonodajalec je pristojen, da v mejah PDEU odloča, ali je treba uporabiti delegirane ali izvedbene akte ter 
v kakšnem obsegu. V zvezi s tem zakonodajalec določi, ali je treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejem dele
giranih aktov, in oceni, ali bodo za izvajanje zakonodajnega akta potrebna pooblastila za zagotovitev enotnih 
pogojev.

4. Če zakonodajalec meni, da bi morala biti določba sestavni del temeljnega akta, se lahko odloči, da zadevno določbo 
vključi v prilogo. Zakonodajalcu v zakonodajne akte ni nikoli treba vključiti prilog in se lahko odloči, da bo namesto 
tega sprejel ločene akte, vendar pa tri institucije opozarjajo, da bi morala struktura zakonodajnega akta temeljiti na 
skupnih zavezah in ciljih iz Sporazuma, da bi imeli preprosto, jasno in dosledno zakonodajo, ki je dostopna in razu
mljiva za državljane, uprave in podjetja ter praktična za izvajanje ter pripravljena ne glede na vprašanje pooblastil. To 
nikakor ne omejuje pooblastil zakonodajalca.

5. Bistvene elemente zakonodaje je treba določiti v temeljnem aktu. Zato se pooblastil za sprejemanje pravil, ki vključu
jejo politične odločitve v pristojnosti zakonodajalca Unije, na primer kadar te vključujejo tehtanje nasprotujočih si 
zadevnih interesov na podlagi več presoj, ne sme prenesti na Komisijo (3). Komisija mora pri izvajanju delegiranih ali 
izvedbenih pooblastil v celoti spoštovati bistvene elemente pooblastitvenega akta (4).

6. Z zakonodajnim aktom se lahko pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov prenese le na Komisijo.

7. Ta merila se ne bi smela šteti kot izčrpna.

II. MERILA

A. AKTI, KI VELJAJO SPLOŠNO ALI ZA POSAMEZNE PRIMERE

1. Delegirani akti lahko veljajo le splošno. Ukrepi, ki veljajo za posamezne primere, se ne smejo sprejeti z delegira
nimi akti.

2. Izvedbeni akti lahko veljajo za posamezne primere ali splošno.

3. Šteje se, da je akt splošno veljaven, če se uporablja za objektivno določene položaje in ima pravne učinke za 
kategorije oseb, ki jih zajema splošno in abstraktno (5).

B. SPREMEMBE ZAKONODAJNIH AKTOV, VKLJUČNO Z NJIHOVIMI PRILOGAMI

1. Če zakonodajalec na Komisijo prenese pooblastilo za spremembo zakonodajnega akta, se to pooblastilo lahko 
izvede le z delegiranimi akti (6), tudi kadar se to pooblastilo za spremembo nanaša na priloge, saj so te sestavni 
del zakonodajnih aktov.

2. Namen prenosa pooblastila za „spremembo“ zakonodajnega akta je pooblastiti Komisijo, da spremeni ali razveljavi 
nebistvene elemente, ki jih je zakonodajalec določil v tem aktu (7). Spremembe lahko vključujejo vstavitve in 
dodatke v zvezi z nekaterimi nebistvenimi elementi zakonodajnega akta oziroma črtanja ali nadomestitve nebi
stvenih elementov.

(3) Sodba Sodišča z dne 5. septembra 2012, Parlament/Svet,  C-355/10, ECLI:EU:C:2012:516, točke 64, 65 in 76; sodba Sodišča z dne 
26. julija 2017, Češka republika/Komisija, C-696/15 P, ECLI:EU:C:2017:595, točka 78; sodba Sodišča z dne 11. maja 2017, Dyson/
Komisija, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, točki 61 in 62.

(4) Sodba Sodišča z dne 11. maja 2017, Dyson/Komisija, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, točka 65.
(5) Sodba Splošnega sodišča z dne 14. junija 2012, Stichting Natuur en Milieu in Pesticide Action Network Europe/Komisija, T-338/08, 

ECLI:EU:T:2012:300,  točka  30;  sodba  Splošnega  sodišča  z  dne  7.  marca  2013,  Bilbaína  de  Alquitranes  in  drugi/ECHA,  T-93/10, 
ECLI:EU:T:2013:106, točki 32 in 56.

(6) Sodba Sodišča z dne 15. oktobra 2014, Parlament/Komisija, C-65/13, ECLI:EU:C:2014:2289, točka 45; sodba Sodišča z dne 16. julija 
2015, Komisija/Parlament in Svet, C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499, točka 31.

(7) Sodba Sodišča z dne 17. marca 2016, Parlament/Komisija, C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183, točka 42.
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C. DODATNA PRAVILA, KI DOPOLNJUJEJO TEMELJNI AKT

V delegiranih aktih bi bilo treba določiti ukrepe, ki sestojijo iz sprejetja dodatnih pravil, ki nadgrajujejo ali razvijajo 
vsebino temeljnega akta, hkrati pa spadajo v regulativni okvir, kot je opredeljen v temeljnem aktu. Za tak primer bi 
šlo pri ukrepih, ki vsebinsko vplivajo na pravila iz temeljnega akta in omogočajo Komisiji, da „konkretizira“ temeljni 
akt, pod pogojem, da ne zadevajo njegovih bistvenih elementov.

D. DODATNA PRAVILA, S KATERIMI SE IZVAJA TEMELJNI AKT

Nasprotno pa bi morala biti v izvedbenih aktih določena dodatna pravila za izvajanje ali učinkovanje pravil, ki so že 
določena v temeljnem aktu, in sicer s podrobno določitvijo vsebine navedenega akta, ne da bi to vplivalo na vsebino 
zakonodajnega okvira. Za tak primer bi šlo, kadar zakonodajalec določi dovolj natančen pravni okvir, na primer 
kadar zakonodajalec določi glavne pogoje in merila.

E. AKTI O DOLOČITVI POSTOPKA, METODE ALI METODOLOGIJE

1. Ukrepi, ki določajo postopek (tj. način izvajanja ali doseganja določenega rezultata, opredeljenega v temeljnem 
aktu), se lahko določijo bodisi v delegiranem aktu bodisi v izvedbenem aktu (ali pa so lahko celo bistveni element 
temeljnega akta), odvisno od njihove narave, ciljev, vsebine in okvira.

V delegiranih aktih bi bilo treba na primer določiti ukrepe, ki določajo elemente postopkov, ki nadgrajujejo ali 
razvijajo vsebino temeljnega akta, hkrati pa spadajo v regulativni okvir, kot je opredeljen v temeljnem aktu.

Nasprotno pa bi bilo treba v izvedbenih aktih določiti ukrepe, ki zagotavljajo enotno izvajanje pravila iz temelj
nega akta, in sicer z določitvijo postopka.

2. Podobno lahko pooblastilo za določitev metode (tj. načina, kako se nekaj redno in sistematično počne) ali meto
dologije (tj. pravil za določitev metode) zajema delegirane ali izvedbene akte, odvisno od njegove narave, ciljev, 
vsebine in okvira.

F. AKTI, KI SE NANAŠAJO NA OBVEZNOST ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJ

Ukrepi, ki se nanašajo na obveznost zagotavljanja informacij, se lahko določijo bodisi v delegiranem aktu bodisi 
v izvedbenem aktu (ali pa so lahko celo bistveni element temeljnega akta), odvisno od njihove narave, ciljev, vsebine 
in okvira.

V delegiranih aktih bi bilo treba na primer določiti ukrepe, ki določajo dodatna pravila, ki temeljijo na vsebini obve
znosti zagotavljanja informacij. To je običajno primer dodatnih nebistvenih elementov, ki vplivajo na vsebino obve
znosti zagotavljanja informacij.

Nasprotno pa bi bilo treba v izvedbenih aktih določiti ukrepe, katerih namen je zagotoviti, da se obveznost zagota
vljanja informacij izpolnjuje na enoten način, kot so oblika in tehnična sredstva. Kadar na primer temeljni akt dovolj 
natančno določa vsebino obveznosti zagotavljanja informacij, bi bilo treba v izvedbenih aktih določiti ukrepe, ki 
podrobneje določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti, da se zagotovi primerljivost podatkov ali učinkovito izvr
ševanje obveznosti.

G. AKTI, KI SE NANAŠAJO NA DOVOLJENJA

Ukrepi, ki se nanašajo na dovoljenja, na primer v zvezi z izdelki ali snovmi, se lahko določijo bodisi v delegiranem 
aktu bodisi v izvedbenem aktu (ali pa so lahko celo bistveni element temeljnega akta), odvisno od njihove narave, 
ciljev, vsebine in okvira.

Dovoljenja, ki veljajo za posamezne primere, se lahko sprejmejo le z izvedbenimi akti. Splošno veljavna dovoljenja, 
za katera odločitev Komisije temelji na merilih, dovolj natančno opredeljenih v temeljnem aktu, bi bilo treba sprejeti 
z izvedbenimi akti.

Splošno veljavna dovoljenja, ki dopolnjujejo temeljni akt in ki niso omejena na uporabo meril, določenih v temelj
nem aktu, ampak hkrati temeljijo na vsebini temeljnega akta (v okviru omejitev prenosa pooblastila), bi bilo treba 
sprejeti z delegiranimi akti.

III. SPREMLJANJE UPORABE IN PREGLED TEH MERIL

1. Tri institucije bodo skupaj in redno spremljale uporabo teh meril.

3.7.2019 SL Uradni list Evropske unije C 223/3
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2. Tri institucije bodo pregledale merila v skladu s svojimi notranjimi ureditvami, in sicer bodo po potrebi to storili 
njihovi organi s posebnim znanjem na tem področju, če bo to potrebno in ustrezno glede na razvoj sodne prakse 
Sodišča Evropske unije.

C 223/4 SL Uradni list Evropske unije 3.7.2019
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MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM Z DNE 20. NOVEMBRA 2002
MED EVROPSKIM PARLAMENTOM IN SVETOM O DOSTOPU EVROPSKEGA

PARLAMENTA DO INFORMACIJ SVETA OBČUTLJIVE NARAVE NA PODROČJU
VARNOSTNE IN OBRAMBNE POLITIKE1

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET STA –

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 21 Pogodbe o Evropski uniji določa, da se predsedstvo Sveta posvetuje z Evropskim
parlamentom o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah skupne zunanje in varnostne
politike ter zagotovi, da se mnenja Evropskega parlamenta ustrezno upoštevajo. Omenjeni
člen tudi določa, da predsedstvo Sveta in Komisija redno obveščata Evropski parlament o
razvoju zunanje in varnostne politike Unije. Vzpostaviti je treba ureditev, ki bo zagotavljala
uporabo teh načel na tem področju.

(2) Glede na posebno naravo in posebej občutljivo vsebino določenih strogo zaupnih informacij
na področju varnostne in obrambne politike je treba uvesti posebno ureditev glede
obravnave dokumentov, ki vsebujejo take informacije.

(3) V skladu s členom 9(7) Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in
Komisije2 mora Svet obvestiti Evropski parlament glede dokumentov občutljive narave v
smislu člena 9(1) omenjene uredbe v skladu z ureditvami, dogovorjenimi med institucijami.

(4) Večina držav članic ureja posebne postopke za posredovanje zaupnih informacij med
vladami in nacionalnimi parlamenti in njihovo obravnavo. Ta medinstitucionalni sporazum
bi moral Evropskemu parlamentu zagotoviti obravnavo, ki sloni na najboljših praksah v
državah članicah –

SKLENILA TA MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM:

1. Področje uporabe

1.1. Ta medinstitucionalni sporazum ureja dostop Evropskega parlamenta do informacij
občutljive narave, tj. informacij, ki so označene kot "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET"
ali "CONFIDENTIEL", ne glede na njihov izvor, nosilca podatkov ali fazo dokončanosti, in s
katerimi na področju varnostne in obrambne politike razpolaga Svet, pa tudi obravnavo dokumentov
s tako oznako.

1.2. Informacije, ki izvirajo iz tretje države ali mednarodne organizacije, se posredujejo s
soglasjem take države ali organizacije.

Če se informacije, ki izvirajo iz države članice, posredujejo Svetu brez izrecne omejitve glede
njihovega razširjanja drugim institucijam razen oznake zaupnosti, se uporabljajo pravila iz oddelkov
2 in 3 tega medinstitucionalnega sporazuma. Sicer se take informacije posredujejo s soglasjem
zadevne države članice.

Če je posredovanje informacij, ki izvirajo iz tretje države, mednarodne organizacije ali države
članice, zavrnjeno, Svet navede razloge.

1UL C 298, 30.11.2002, str. 1.
2UL L 145, 31.5.2001, str. 43.
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1.3. Določbe tega medinstitucionalnega sporazuma se uporabljajo v skladu z veljavnim pravom
brez poseganja v Sklep 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne
19. aprila 1995 o podrobnih določbah, ki urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega
parlamenta3, in brez poseganja v obstoječe dogovore, zlasti Medinstitucionalni sporazum z dne 6.
maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju
proračunskega postopka4.

2. Splošne določbe

2.1. Obe instituciji delujeta v skladu s svojimi obojestranskimi dolžnostmi lojalnega sodelovanja,
v duhu medsebojnega zaupanja in ob upoštevanju ustreznih določb Pogodbe. Pri sporočanju in
obravnavi informacij, ki jih ureja ta medinstitucionalni sporazum, je treba ustrezno upoštevati
interese, katerih zaščiti je namenjeno označevanje zaupnosti, zlasti javne interese tako glede varnosti
in obrambe Evropske unije ali ene ali več njenih držav članic kot glede vojaškega ali nevojaškega
kriznega upravljanja.

2.2. Na zahtevo ene izmed oseb iz točke 3.1 predsedstvo Sveta ali generalni sekretar/visoki
predstavnik le-te skladno z ureditvami, določenimi v oddelku 3, s primerno naglico obvesti o vsebini
vseh informacij občutljive narave, ki so potrebne za izvajanje pooblastil, prenesenih na Evropski
parlament s Pogodbo o Evropski uniji, na področju, ki ga ureja ta medinstitucionalni sporazum, pri
čemer se upoštevajo javni interesi pri vprašanjih, ki zadevajo varnost in obrambo Evropske unije ali
ene ali več njenih držav članic ali vojaško ali nevojaško krizno upravljanje.

3. Ureditve glede dostopa do informacij občutljive narave in njihove obravnave

3.1. V okviru tega medinstitucionalnega sporazuma lahko predsednik Evropskega parlamenta ali
predsednik Odbora za zunanje zadeve, človekove pravice ter skupno varnostno in obrambno politiko
Evropskega parlamenta zahteva, da predsedstvo Sveta ali generalni sekretar/visoki predstavnik temu
odboru pošlje informacije o dogajanju na področju evropske varnostne in obrambne politike,
vključno z informacijami občutljive narave, za katere se uporablja točka 3.3.

3.2. V primeru krize ali na zahtevo predsednika Evropskega parlamenta ali predsednika Odbora
za zunanje zadeve, človekove pravice ter skupno varnostno in obrambno politiko se take informacije
pošljejo v najkrajšem možnem času.

3.3. V tem okviru predsedstvo Sveta ali generalni sekretar/visoki predstavnik obvesti predsednika
Evropskega parlamenta in posebni odbor, ki mu predseduje predsednik Odbora za zunanje zadeve,
človekove pravice ter skupno varnostno in obrambno politiko in ki ga sestavljajo štirje člani,
imenovani s strani konference predsednikov, o vsebini informacij občutljive narave, kadar je njihovo
poznavanje potrebno za izvajanje pooblastil, prenesenih na Evropski parlament s Pogodbo o
Evropski uniji na področju, ki ga ureja ta medinstitucionalni sporazum. Predsednik Evropskega
parlamenta in posebni odbor lahko zaprosita za vpogled v zadevne dokumente v prostorih Sveta.

Kadar je to primerno in mogoče glede na naravo in vsebino zadevnih informacij ali dokumentov, so
slednji dostopni predsedniku Evropskega parlamenta, ki se odloči za eno izmed naslednjih možnosti:

(a) informacije, namenjene predsedniku Odbora za zunanje zadeve, človekove pravice
ter skupno varnostno in obrambno politiko;

3UL L 113, 19.5.1995, str. 1.
4UL C 172, 18.6.1999, str. 1.
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(b) omejitev dostopa do informacij le na člane Odbora za zunanje zadeve, človekove
pravice ter skupno varnostno in obrambno politiko;

(c) razprava v Odboru za zunanje zadeve, človekove pravice ter skupno varnostno in
obrambno politiko na seji, zaprti za javnost, v skladu s pravili, ki se lahko glede na
stopnjo zaupnosti med seboj razlikujejo;

(d) posredovanje dokumentov, iz katerih so bile informacije odstranjene v skladu s
stopnjo zaupnosti.

Te možnosti se ne uporabljajo, kadar so informacije občutljive narave označene kot "TRÈS
SECRET/TOP SECRET".

Kar zadeva informacije ali dokumente, označene kot "SECRET" ali "CONFIDENTIEL", se mora
predsednik Evropskega parlamenta pred izbiro ene od teh možnosti dogovoriti s Svetom.

Zadevne informacije ali dokumenti se niti ne objavijo niti ne pošljejo drugim prejemnikom.

4. Končne določbe

4.1. Evropski parlament in Svet vsak zase sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja
tega medinstitucionalnega sporazuma, vključno z ukrepi, ki so potrebni za varnostno preverjanje
udeleženih oseb.

4.2. Obe instituciji sta pripravljeni razpravljati o primerljivih medinstitucionalnih sporazumih, ki
urejajo zaupne informacije z drugih področij dejavnosti Sveta, pri čemer se razume, da določbe tega
medinstitucionalnega sporazuma ne posegajo na druga področja delovanja Unije ali Skupnosti in ne
vplivajo na vsebino katerih koli drugih medinstitucionalnih sporazumov.

4.3. Ta medinstitucionalni sporazum se po dveh letih na zahtevo katere koli od obeh institucij
podvrže ponovni presoji, upoštevajoč izkušnje, pridobljene pri njegovem izvajanju.

Priloga

Ta medinstitucionalni sporazum se izvaja v skladu z ustreznimi veljavnimi ureditvami in zlasti v
skladu z načelom, da je soglasje avtorja nujni pogoj za posredovanje zaupnih informacij v skladu s
točko 1.2.

Vpogled članov posebnega odbora Evropskega parlamenta v dokumente občutljive narave poteka v
zavarovani sobi v prostorih Sveta.

Ta medinstitucionalni sporazum začne veljati po tem, ko Evropski parlament sprejme notranje
varnostne ukrepe, ki so v skladu z načeli, opredeljenimi v točki 2.1, in primerljivi z ukrepi drugih
institucij, zato da bi zagotovili enako raven varovanja zadevnih informacij občutljive narave.

E3_Medinstitucionalni sporazum o dostopu Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive narave na področju varnostne in 
obrambne politike

- 145 - 



SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA Z DNE 23. OKTOBRA 2002
O IZVAJANJU MEDINSTITUCIONALNEGA SPORAZUMA O DOSTOPU EVROPSKEGA

PARLAMENTA DO INFORMACIJ SVETA OBČUTLJIVE NARAVE NA PODROČJU
VARNOSTNE IN OBRAMBNE POLITIKE1

EVROPSKI PARLAMENT JE –

ob upoštevanju člena 9, zlasti odstavkov 6 in 7, Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega
parlamenta, Sveta in Komisije2,

ob upoštevanju Priloge VII, del A, točka 1 Poslovnika3,

ob upoštevanju člena 20 Sklepa predsedstva z dne 28. november 2001 o dostopu javnosti do
dokumentov Parlamenta4,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Svetom o
dostopu Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive narave na področju varnostne
in obrambne politike,

ob upoštevanju predloga predsedstva,

ob upoštevanju posebne narave in posebej občutljive vsebine nekaterih strogo zaupnih
informacij s področja varnostne in obrambne politike,

ker mora Svet v skladu z ureditvami, o katerih so se institucije sporazumele, informacije o
dokumentih občutljive narave posredovati Parlamentu,

ker je treba poslance Evropskega parlamenta, ki pripadajo posebnemu odboru, ustanovljenemu
z Medinstitucionalnim sporazumom, varnostno preveriti, zato da se jim v skladu z načelom
"poznavanje potrebno" dovoli dostop do informacij občutljive narave,

ob upoštevanju potrebe po tem, da se določijo posebne ureditve glede prejemanja,
obravnavanja in varovanja informacij občutljive narave, ki jih pošljejo Svet, države članice,
tretje države ali mednarodne organizacije –

SKLENIL:

Člen 1

S tem sklepom se sprejmejo dodatni ukrepi, potrebni za izvajanje Medinstitucionalnega
sporazuma o dostopu Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive narave na
področju varnostne in obrambne politike.

1UL C 298, 30.11.2002, str. 4.
2UL L 145, 31.5.2001, str. 43.
3 Priloga zdaj črtana iz Poslovnika.
4UL C 374, 29.12.2001, str. 1.
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Člen 2

Svet obravnava prošnje Parlamenta za dostop do informacij Sveta občutljive narave skladno s
svojimi predpisi. Če so zahtevane dokumente pripravile druge institucije, države članice, tretje
države ali mednarodne organizacije, se dokumenti pošljejo le s soglasjem zadevnih institucij,
držav ali organizacij.

Člen 3

Predsednik Parlamenta je pristojen za izvajanje Medinstitucionalnega sporazuma znotraj
institucije.

V tem okviru sprejme vse potrebne ukrepe, da se zagotovi zaupno obravnavanje informacij,
prejetih neposredno od predsednika Sveta ali generalnega sekretarja/visokega predstavnika, ali
informacij, pridobljenih pri vpogledu v dokumente občutljive narave v prostorih Sveta.

Člen 4

Če predsednik Parlamenta ali predsednik Odbora za zunanje zadeve, človekove pravice ter
skupno varnostno in obrambno politiko zaprosi predsedstvo Sveta ali generalnega
sekretarja/visokega predstavnika, naj informacije občutljive narave pošlje posebnemu odboru,
ustanovljenemu z  Medinstitucionalnim sporazumom, se te informacije posredujejo kakor hitro
mogoče. V tej zvezi Parlament opremi sobo, posebej namenjeno za sestanke, na katerih se
obravnavajo informacije občutljive narave. Pri izbiri sobe je treba poskrbeti, da se zagotovi
tako raven varstva, kakršna je za tovrstne sestanke določena s Sklepom Sveta 2001/264/ES z
dne 19. marca 20015 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti.

Člen 5

Informativni sestanek, ki mu predseduje predsednik Parlamenta ali predsednik zgoraj
navedenega odbora, poteka brez navzočnosti javnosti.

Z izjemo štirih članov, ki jih imenuje konferenca predsednikov, imajo dostop do sejne sobe le
tisti uradniki, ki so bili na podlagi svojih nalog ali v skladu z operativnimi zahtevami ter ob
upoštevanju načela "poznavanje potrebno" varnostno preverjeni in pooblaščeni.

Člen 6

Če predsednik Parlamenta ali predsednik zgoraj navedenega odbora odloči, da bo zaprosil za
dovoljenje za vpogled v dokumente, ki vsebujejo informacije občutljive narave, tak vpogled
skladno s točko 3.3 navedenega medinstitucionalnega sporazuma poteka v prostorih Sveta.

Vpogled v dokumente v razpoložljivi različici poteka na kraju samem.

Člen 7

Za poslance, ki naj bi se udeležili informativnega sestanka ali imajo dostop do informacij
občutljive narave, velja varnostno preverjanje, podobno tistemu, ki velja za člane Sveta in
Komisije. V tej zvezi predsednik Parlamenta podvzame potrebne ukrepe pri pristojnih
nacionalnih organih.

5UL L 101, 11.4.2001, str. 1.
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Člen 8

Za uradnike, ki naj bi imeli dostop do informacij občutljive narave, velja varnostno preverjanje
v skladu s predpisi, določenimi za druge institucije. Uradniki, preverjeni na ta način skladno z
načelom "poznavanje potrebno", se lahko udeležijo zgoraj navedenih informativnih sestankov
ali se seznanijo z vsebino zadevnih dokumentov. V tej zvezi generalni sekretar po posvetovanju
s pristojnimi organi države članice podeli dovoljenje na podlagi varnostnega preverjanja, ki so
ga opravili ti organi.

Člen 9

Informacije, pridobljene na takih sestankih ali pri vpogledu v take dokumente v prostorih Sveta,
se niti v celoti niti delno ne razkrivajo, razširjajo ali razmnožujejo v nobeni obliki. Prav tako
ni dovoljeno snemanje informacij občutljive narave, ki jih da na voljo Svet.

Člen 10

Poslanci, ki jih konferenca predsednikov imenuje za to, da bi imeli dostop do informacij
občutljive narave, so dolžni varovati zaupnost. Poslanec, ki krši to obveznost, se v posebnem
odboru nadomesti z drugim članom, ki ga imenuje konferenca predsednikov. V tej zvezi lahko
člana, ki je kršil obveznost, pred njegovo izključitvijo iz posebnega odbora zasliši konferenca
predsednikov na posebni seji brez navzočnosti javnosti. Poleg izključitve iz posebnega odbora
je mogoče člana, ki je odgovoren za razkritje informacij, ob uporabi veljavnih pravnih
predpisov tudi kazensko preganjati, če je to primerno.

Člen 11

Uradniki, ki jim je bil pravilno in skladno z načelom "poznavanje potrebno" dovoljen dostop
do informacij občutljive narave, so dolžni varovati zaupnost. Zoper uradnika, ki krši to
dolžnost, se v okviru pristojnosti predsednika Evropskega parlamenta izvede preiskava in
disciplinski postopek v skladu s Kadrovskimi predpisi, če je to primerno. V primeru
kazenskega pregona predsednik sprejme vse potrebne ukrepe za to, da omogoči pristojnim
nacionalnim organom izvesti ustrezne postopke.

Člen 12

Predsedstvo je pristojno za prilagoditve, spremembe ali razlage, ki bi morebiti bile potrebne v
zvezi z izvajanjem tega sklepa.

Člen 13

Ta sklep se priloži poslovniku Parlamenta in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Evropskih skupnosti.
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1.3.1. 

 

  PE 422.604/BUR 

POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA PRIPRAVO 

SAMOINICIATIVNIH POROČIL 
 

SKLEP KONFERENCE PREDSEDNIKOV 

 

Z DNE 12. DECEMBRA 20021 

 

 

 

KONFERENCA PREDSEDNIKOV 

 

 

ob upoštevanju členov 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, 216(2) in 220(1) Poslovnika; 

 

 

SKLENE 

 

 

Člen 1 

Splošne določbe 

 

Področje uporabe 

 

1. Ta sklep se uporablja za naslednje vrste samoiniciativnih poročil:  

 

(a) zakonodajna samoiniciativna poročila, pripravljena na podlagi člena 225 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije in člena 46 Poslovnika; 

 

(b) strateška poročila, pripravljena na podlagi nezakonodajnih strateških in prednostnih 

pobud iz delovnega programa Komisije; 
 

(c) nezakonodajna samoiniciativna poročila, ki niso pripravljena na podlagi dokumentov 

drugih institucij ali organov Evropske unije oziroma so pripravljena na podlagi dokumenta, 

ki je bil Parlamentu poslan v vednost, brez poseganja v člen 2(3); 
 

(d) letna poročila o delu in spremljanju, našteta v Prilogi 12;3  

 

(e) poročila o izvajanju o prenosu v nacionalno zakonodajo, izvajanju in uveljavljanju 

Pogodb in druge zakonodaje Unije, instrumentih mehkega prava in mednarodnih 

                                                 
1  Ta sklep je bil spremenjen s sklepom konference predsednikov z dne 26. junija 2003 in konsolidiran 3. maja 

2004. Ponovno je bil spremenjen zaradi sklepov, sprejetih na plenarnih zasedanjih 15. junija 2006 in 

13. novembra 2007, in s sklepi konference predsednikov z dne 14. februarja 2008, 15. decembra 2011, 6. marca 

2014 in 7. aprila 2016, tehnično je bil spremenjen 15. julija 2016, spremenjen pa je bil tudi s sklepom konference 

predsednikov z dne 3. aprila 2019. 
2 Parlamentarni odbori, ki nameravajo pripraviti letno poročilo o delu in spremljanju v skladu s členom 132(1) 

Poslovnika ali v skladu z drugimi predpisi (navedenimi v Prilogi 2), o tem vnaprej obvestijo konferenco 

predsednikov odborov, pri čemer zlasti navedejo ustrezno pravno podlago iz pogodb in drugih predpisov, tudi 

Poslovnika Parlamenta. Konferenca predsednikov odborov za tem o zadevi obvesti konferenco predsednikov. Ta 

poročila se odobrijo samodejno, prav tako pa zanje ne veljajo kvote iz člena 1(2). 
3
  V svojem sklepu z dne 7. aprila 2011 je konferenca predsednikov določila, da se samoiniciativna poročila, 

pripravljena na podlagi letnih poročil o delu in spremljanju iz prilog 1 in 2 k temu sklepu, štejejo za strateška 

poročila v smislu člena 52(5) Poslovnika. 
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sporazumih, ki so v veljavi ali se uporabljajo začasno4. 

 

 

Kvota 

 

2. V prvi polovici parlamentarnega obdobja lahko vsak parlamentarni odbor sočasno pripravi 

največ šest samoiniciativnih poročil. Za odbore s pododbori se kvota poveča za tri poročila 

na pododbor. Ta dodatna poročila pripravi pododbor. 

 

V drugi polovici parlamentarnega obdobja lahko vsak parlamentarni odbor sočasno 

pripravi največ tri samoiniciativna poročila. Za odbore s pododbori se ta kvota poveča za 

dve poročili na pododbor. Ti dodatni poročili pripravi pododbor. 

 

Iz te omejitve so izvzeta: 

 

 zakonodajna samoiniciativna poročila; 

 

 poročila o izvajanju (vsak odbor lahko takšno poročilo pripravi kadarkoli). 

 

Minimalni rok za sprejetje poročila 

 

3. Parlamentarni odbor, ki prosi za dovoljenje, poročila ne sme sprejeti prej kot v treh 

mesecih od datuma pridobitve dovoljenja oziroma v primeru obvestila v treh mesecih po 

dnevu seje konference predsednikov odborov, na kateri je bilo obvestilo podano. 

 

 

Člen 2 

Pogoji za pridobitev dovoljenja 

 

1. Predlagano poročilo ne sme obravnavati zadev, ki zadevajo predvsem analitične in 

raziskovalne dejavnosti ter se lahko obravnavajo drugače – na primer s študijami. 

 

2. Predlagano poročilo ne sme obravnavati zadev, ki jih že obravnava drugo poročilo, sprejeto 

na plenarnem zasedanju v zadnjih dvanajstih mesecih, razen če tega izjemoma ne 

upravičujejo nova dejstva. 

 

3. Za poročila, ki se pripravijo na podlagi dokumenta, poslanega v vednost Parlamentu, se 

uporabijo naslednji pogoji: 

 

 temeljni dokument mora biti uradni dokument institucije ali organa Evropske unije in 

 

(a) je moral biti Evropskemu parlamentu uradno posredovan za posvetovanje ali v 

vednost ali 

(b) je moral biti za namene posvetovanja z zainteresiranimi stranmi objavljen v 

Uradnem listu Evropske unije ali 

(c)  je moral biti uradno predložen Evropskemu svetu; 

 

 dokument je moral biti predložen v vseh uradnih jezikih Evropske unije; ter 

 

 prošnjo za pridobitev dovoljenja je treba vložiti najpozneje v štirih mesecih po dnevu 

                                                 
4 Glej Prilogo 3 k temu sklepu. 
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posredovanja zadevnega dokumenta Parlamentu ali objave v Uradnem listu Evropske 

unije. 

 

 

Člen 3 

Postopek 

 

Samodejna odobritev 

 

1. Odobritev je samodejna potem, ko je konferenca predsednikov odborov obveščena o prošnji 

za: 

 

 poročila o izvajanju;  

 

 letna poročila o delu in spremljanju, našteta v Prilogi 1. 

 

Vloga konference predsednikov odborov 

 

2. Prošnje za pridobitev dovoljenja z obrazložitvijo se naslovijo na konferenco predsednikov 

odborov, ki preveri upoštevanje meril iz členov 1 in 2 ter kvote iz člena 1. V prošnjah so 

vedno navedeni vrsta in natančni naslov poročila ter temeljni dokumenti, če se poročilo 

nanaša nanje. 

 

3. Konferenca predsednikov odborov odobri pripravo strateškega poročila potem, ko je 

razrešila možna navzkrižja glede pristojnosti. Na posebno prošnjo katere od političnih skupin 

lahko takšne odobritve v štirih tednih parlamentarne dejavnosti prekliče konferenca 

predsednikov.  

 

4. Konferenca predsednikov odborov prošnje za pridobitev dovoljenja za pripravo 

zakonodajnih samoiniciativnih in nezakonodajnih samoiniciativnih poročil, za katere 

presodi, da so skladne z merili in kvotami, posreduje konferenci predsednikov v odobritev. 

Konferenca predsednikov odborov hkrati obvesti konferenco predsednikov o letnih poročilih 

o delu in spremljanju iz prilog 1 in 2, poročilih o izvajanju in strateških poročilih, ki so bila 

odobrena. 

 

Odobritev konference predsednikov in reševanje navzkrižij glede pristojnosti 

 

5. Konferenca predsednikov odločitev glede prošenj za pridobitev dovoljenja za pripravo 

zakonodajnih samoiniciativnih in nezakonodajnih samoiniciativnih poročil sprejme v štirih 

tednih parlamentarne dejavnosti po tem, ko jih je posredovala konferenca predsednikov 

odborov, razen v primeru izrednega podaljšanja, za katerega se odloči konferenca 

predsednikov. 

 

6. Če se odboru izpodbija pristojnost za poročilo, odločitev sprejme konferenca predsednikov. 

To stori v roku šestih tednov parlamentarne dejavnosti in na osnovi priporočila konference 

predsednikov odborov ali, če ga konferenca ne poda, njenega predsednika. Če v tem obdobju 

konferenca predsednikov ne sprejme odločitve, se šteje, da je priporočilo sprejeto.  
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Člen 4 

Uporaba člena 54 Poslovnika – postopek s pridruženimi odbori 

 

1. Prošnje za uporabo člena 54 Poslovnika se vložijo najpozneje do ponedeljka pred sejo 

konference predsednikov odborov, na kateri se obravnavajo prošnje za pridobitev dovoljenja 

za pripravo samoiniciativnih poročil. 

 

2. Konferenca predsednikov odborov obravnava prošnje za pripravo samoiniciativnih poročil in 

uporabo člena 54 na mesečnih sejah.  

 

3. Če se odbori ne sporazumejo o prošnji za uporabo člena 54, konferenca predsednikov sprejme 

odločitev v roku šestih tednov parlamentarne dejavnosti, kar stori na osnovi priporočila 

konference predsednikov odborov ali, če ga konferenca ne poda, njenega predsednika. Če v 

tem obdobju konferenca predsednikov ne sprejme odločitve, se šteje, da je priporočilo 

sprejeto. 

 

 

Člen 5 

Končne določbe 

 

1. Proti koncu zakonodajnega obdobja je treba prošnje za pripravo samoiniciativnih poročil 

vložiti najpozneje meseca julija v letu pred volitvami. Kasneje ni mogoče odobriti nobene 

prošnje razen izrednih prošenj z utemeljenim razlogom. 

 

2. Konferenca predsednikov odborov predloži konferenci predsednikov poročilo o stanju 

priprave samoiniciativnih poročil. Poročilo pripravi vsaki dve leti in pol. 

 

3. Ta sklep začne veljati 12. decembra 2002. Razveljavi in nadomesti naslednja sklepa: 

 

– sklep konference predsednikov z dne 9. decembra 1999 o postopku odobritve 

samoiniciativnih poročil v smislu člena 52 Poslovnika in sklepa konference predsednikov 

z dne 15. februarja in 17. maja 2001, ki spreminjata prilogo k navedenemu sklepu; 

 

– sklep konference predsednikov z dne 15. junija 2000 o postopku odobritve poročil, 

pripravljenih na podlagi dokumentov, ki so jih druge institucije in organi Evropske unije 

poslali v vednost Evropskemu parlamentu. 
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Priloga 1 

 

 

Letna poročila o delu in spremljanju, ki se samodejno odobrijo in za katere velja kvota, s 

katero se omeji število sočasno pripravljenih poročil (v skladu s členom 1(2) in členom 3 

Sklepa) 

 

 

 

 

ODBOR NASLOV 

Odbor za zunanje zadeve  [Vrstilni števnik] letno poročilo Sveta v skladu z 

operativno določbo 8 Kodeksa ravnanja Evropske 

unije glede izvoza orožja 

Odbor za razvoj Delo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU – 

letno poročilo [leto] 

Odbor za proračunski nadzor/Odbor za 

ekonomske in monetarne zadeve – 

vsako drugo leto; drugi odbor je 

pridruženi odbor na podlagi člena 54 

Poslovnika 

Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke 

– letno poročilo [leto] 

Odbor za proračunski nadzor Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske 

investicijske banke – letno poročilo [leto] 

Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve 

Evropska centralna banka – letno poročilo [leto] 

Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve 

Politika konkurence – letno poročilo [leto] 

Odbor za notranji trg in varstvo 

potrošnikov 

Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega 

semestra – letno poročilo [leto] 

Odbor za notranji trg in varstvo 

potrošnikov 

Varstvo potrošnikov – letno poročilo [leto] 

Odbor za notranji trg in varstvo 

potrošnikov 

Storitve in blago na enotnem trgu – letno poročilo 

[leto] 

Odbor za regionalni razvoj [Vrstilni števnik] poročilo o napredku na področju 

gospodarske in socialne kohezije 

Odbor za pravne zadeve Spremljanje uporabe prava Evropske unije – 

[vrstilni števnik] letno poročilo [leto] 

Odbor za pravne zadeve Ustreznost predpisov Evropske unije ter 

subsidiarnost in sorazmernost – [vrstilni števnik] 

poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leto [leto] 

Odbor za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve  

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski 

uniji – letno poročilo [leto] 

Odbor za pravice žensk in enakost 

spolov 

Enakost žensk in moških v Evropski uniji – letno 

poročilo [leto] 

Odbor za pravice žensk in enakost 

spolov 

Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem 

parlamentu – letno poročilo [leto] 
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Priloga 2 

 

 

Letna poročila o delu in spremljanju, ki se samodejno odobrijo in se izrecno sklicujejo na 

Poslovnik (za te ne velja kvota, ki omejuje število poročil, ki se lahko pripravijo sočasno) 

 

 

 

  

ODBOR NASLOV 

Odbor za zunanje zadeve Države kandidatke – letno poročilo o napredku 

[leto] 

Odbor za zunanje zadeve Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike – 

letno poročilo [leto] 

Odbor za zunanje zadeve (Pododbor 

za varnost in obrambo) 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike – 

letno poročilo [leto] 

Odbor za zunanje zadeve (Pododbor 

za človekove pravice) 

Človekove pravice in demokracija v svetu ter 

politika Evropske unije na tem področju – letno 

poročilo [leto] 

Odbor za mednarodno trgovino Izvajanje skupne trgovinske politike – letno 

poročilo [leto] 

Odbor za proračunski nadzor Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj 

proti goljufijam – letno poročilo [leto] 

Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve 

Bančna unija – letno poročilo [leto] 

Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve 

Davčno poročilo [leto] 

Odbor za industrijo, raziskave in 

energetiko 

Stanje energetske unije – letno poročilo [leto] 

Odbor za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve 

Dostop javnosti do dokumentov Parlamenta – letno 

poročilo [leto] 

Odbor za ustavne zadeve Evropske politične stranke – poročilo [leto] 

Odbor za peticije Razprave v Odboru za peticije v letu [leto] 

Odbor za peticije 

 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic – 

letno poročilo [leto] 
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Priloga 3 

 

 

Poročila o izvajanju 

 

 

1. Namen poročil o izvajanju je obveščanje Parlamenta o izvajanju določenih zakonodajnih 

aktov Unije ali drugih instrumentov iz člena 1(1)(e), da bi na plenarnem zasedanju lahko 

prišel do zaključkov in podal priporočila o potrebnih konkretnih ukrepih. Ta poročila so 

sestavljena iz dveh delov: 

 
– obrazložitve, v kateri poročevalec opiše dejstva in predstavi svoje ugotovitve glede 

izvajanja; 
 
– predloga resolucije, v katerem so podani poglavitni sklepi in konkretna priporočila za 

potrebne ukrepe. 
 

Za obrazložitev je v skladu s členom 52a(2) Poslovnika odgovoren poročevalec in se zato 

o njej ne glasuje. Predsednik se lahko posvetuje z odborom, če se pokaže, da glede vsebine 

ali obsega obrazložitve ni soglasja oziroma podpore velike večine. 

 
2. Odbor pri načrtovanju poročila o izvajanju ustrezno upošteva razpoložljivost zanesljivih 

dejstev kar zadeva izvajanje ustrezne zakonodaje. 

 

3. Odbor dodelitev poročil o izvajanju uredi tako, da to ne vpliva škodljivo na dodelitev drugih 

zakonodajnih in nezakonodajnih poročil. 

 

4. O poročilu o izvajanju se v odboru glasuje najpozneje 12 mesecev po tem, ko je bila o njem 

obveščena Konferenca predsednikov odborov. Koordinatorji lahko ta rok podaljšajo, če 

poročevalec za to poda utemeljeno prošnjo. 

 

5. Poročevalcu pomaga upravna projektna skupina, ki jo koordinira uradnik odbora. 

Poročevalec v vse faze priprave poročila vključi poročevalce v senci. 

 

6. Poročevalec ima na voljo vsa potrebna sredstva z vidika razpoložljivega strokovnega 

znanja, tako iz Parlamenta kot izven njega, še posebej pa: 

 
– ima pravico zahtevati, da se organizira vsaj ena predstavitev pred odborom, in 

predlagati sodelujoče govorce koordinatorjem, ki o tem dokončno odločajo; 
 
– je deležen analitične podpore ustreznih oddelkov za politike Parlamenta in oddelka za 

naknadno oceno učinka generalnega direktorata za parlamentarne raziskovalne storitve 

(zlasti ocene o evropskem izvajanju); 

 
– je upravičen zahtevati obiske za ugotavljanje dejstev, če so ti potrebni, v skladu s 

členom 25(9) Poslovnika; 

 
– dobi dovoljenje oziroma mandat, da v imenu odbora vzpostavi stike z nacionalnimi 

parlamenti, Računskim sodiščem, Evropskim ekonomsko–socialnim odborom in 
Odborom regij ter z vsemi ostalimi ustreznimi organi z namenom pridobitve informacij 
o dejstvih; 
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– prejme poverilno pismo predsednika, s katerim mu ta dovoli, da od Komisije zahteva 

razkritje vseh ustreznih informacij o izvajanju zakonodaje Unije ali drugih 

instrumentov iz člena 1(1)(e). 

 
Poročevalec vse te elemente opredeli in uredi v „projekt“, ki ga v odobritev predloži 

koordinatorjem ali odboru. 
 
7.  Poročevalec redno obvešča odbor o napredku svojih dejavnosti za ugotavljanje dejstev. 
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To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene 
odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske 

unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu 

►B UREDBA (EU) št. 211/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

z dne 16. februarja 2011 

o državljanski pobudi 

(UL L 65, 11.3.2011, str. 1) 

spremenjena z: 

Uradni list 

št. stran datum 

►M1 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 268/2012 z dne 25. januarja 2012 L 89 1 27.3.2012 
►M2 Uredba Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 L 158 1 10.6.2013 
►M3 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 887/2013 z dne 11. julija 2013 L 247 11 18.9.2013 
►M4 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 531/2014 z dne 12. marca 2014 L 148 52 20.5.2014 
►M5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1070 z dne 31. marca 2015 L 178 1 8.7.2015 
►M6 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1239 z dne 9. julija 2018 L 234 1 18.9.2018 

popravljena z: 

►C1 Popravek, UL L 94, 30.3.2012, str. 49 (211/2011) 
►C2 Popravek, UL L 354, 11.12.2014, str. 90 (887/2013) 
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UREDBA (EU) št. 211/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA 

z dne 16. februarja 2011 

o državljanski pobudi 

Člen 1 

Predmet urejanja 

Ta uredba določa postopke in pogoje za državljansko pobudo, kakor 
določata člen 11 PEU in člen 24 PDEU. 

Člen 2 

Opredelitev pojmov 

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 

1. „državljanska pobuda“ pomeni pobudo, predloženo Komisiji v 
skladu s to uredbo, ki Komisijo poziva, naj v okviru svojih pristoj
nosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani 
menijo, da je za namen izvajanja Pogodb treba sprejeti pravni akt 
Unije, in ki jo je podprlo vsaj milijon upravičenih podpisnikov iz 
vsaj ene četrtine vseh držav članic; 

2. „podpisniki“ pomeni državljane Unije, ki so podprli določeno drža
vljansko pobudo z izpolnitvijo obrazca izjave o podpori za to 
pobudo; 

3. „organizatorji“ pomeni fizične osebe, ki oblikujejo državljanski 
odbor, odgovoren za pripravo državljanske pobude in njeno pred
ložitev Komisiji. 

Člen 3 

Pogoji za organizatorje in podpisnike 

1. Organizatorji so državljani Unije in so dovolj stari, da lahko volijo 
na volitvah v Evropski parlament. 

2. Organizatorji oblikujejo državljanski odbor, ki ga sestavlja 
najmanj sedem oseb, ki so prebivalci najmanj sedmih držav članic. 

Organizatorji imenujejo predstavnika in njegovega namestnika (v nadalj
njem besedilu: kontaktni osebi), ki ves čas postopka povezujeta drža
vljanski odbor in institucije Unije in sta pooblaščena, da govorita in 
delujeta v imenu državljanskega odbora. 

Organizatorjev, ki so poslanci Evropskega parlamenta, se ne šteje za 
namene doseganja minimalnega zahtevanega števila za oblikovanje 
državljanskega odbora. 

Za namen prijave predlagane državljanske pobude v skladu s členom 4, 
Komisija obravnava samo informacije o sedmih članih državljanskega 
odbora, potrebnih za izpolnjevanje zahtev, določenih v odstavku 1 tega 
člena in tem odstavku. 

▼B

F2_Uredba o državljanski pobudi

- 216 - 



 

02011R0211 — SL — 08.10.2018 — 005.001 — 3 

3. Komisija lahko od organizatorjev zahteva, da predložijo ustrezen 
dokaz o izpolnjevanju zahtev, določenih v odstavkih 1 in 2. 

4. Predlagano državljansko pobudo so upravičeni podpreti podpis
niki, ki so državljani Unije in so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah 
v Evropski parlament. 

Člen 4 

Prijava predlagane državljanske pobude 

►C1 1. Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori pred
lagani državljanski pobudi organizatorji pobudo pošljejo Komisiji v 
prijavo in zagotovijo informacije ◄ iz Priloge II, zlasti o vsebini in 
ciljih predlagane državljanske pobude. 

Te informacije se v enem od uradnih jezikov Unije vnesejo v spletni 
register, ki ga v ta namen da na voljo Komisija (v nadaljnjem besedilu: 
register). 

Organizatorji za namene registra in po potrebi na svojem spletnem 
mestu redno zagotavljajo posodobljene informacije o virih podpore in 
financiranja predlagane državljanske pobude. 

Potem ko je prijava potrjena v skladu z odstavkom 2, lahko organiza
torji zagotovijo predlagano državljansko pobudo v drugih uradnih 
jezikih Unije za vključitev v register. Za prevod predlagane državljanske 
pobude v druge uradne jezike Unije so odgovorni organizatorji. 

Komisija vzpostavi kontaktno točko za nudenje informacij in pomoči. 

►C1 2. Komisija v dveh mesecih od prejetja informacij, določenih 
v Prilogi II, prijavi predlagano državljansko pobudo z dodelitvijo enotne 
evidenčne številke ◄ in pošlje potrdilo organizatorjem, pod pogojem, 
da so izpolnjeni naslednji pogoji: 

(a) ustanovljen je državljanski odbor in imenovane so kontaktne osebe 
v skladu s členom 3(2); 

(b) predlagana državljanska pobuda ne sodi očitno izven okvira, v 
katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih 
aktov Unije za namen izvajanja Pogodb; 

(c) predlagana državljanska pobuda ni očitno žaljiva, neresna in provo
kativna; in 

(d) predlagana državljanska pobuda ni v očitnem nasprotju z vredno
tami Unije, kot so določene v členu 2 PEU. 

3. Komisija zavrne prijavo, če pogoji, določeni v odstavku 2, niso 
izpolnjeni. 

▼B
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Kadar Komisija zavrne prijavo predlagane državljanske pobude, obvesti 
organizatorje o vzrokih za zavrnitev in možnih sodnih in izvensodnih 
sredstvih, ki so jim na voljo. 

4. Ko je bila prijava predlagane državljanske pobude potrjena, se 
objavi v registru. Brez poseganja v pravice iz Uredbe (ES) št. 45/2001, 
lahko posamezniki, na katere se podatki nanašajo, zaprosijo za izbris 
svojih osebnih podatkov iz registra po preteku dveh let po datumu 
potrditve prijave predlagane državljanske pobude. 

5. Organizatorji lahko prijavljeno državljansko pobudo umaknejo 
kadar koli pred predložitvijo izjav o podpori v skladu s členom 8. V 
tem primeru se v register vnese opomba o tem. 

Člen 5 

Postopki in pogoji zbiranja izjav o podpori 

1. Organizatorji so pooblaščeni za zbiranje izjav podpisnikov o 
podpori predlagane državljanske pobude, ki je bila prijavljena v skladu 
s členom 4. 

Za zbiranje izjav o podpori se lahko uporabijo le obrazci izjave o 
podpori v obliki vzorcev iz Priloge III, ki so v eni izmed jezikovnih 
različic, v katerih je bila predlagana državljanska pobuda vključena v 
register. Organizatorji pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o 
podpori izpolnijo obrazce, kot je navedeno v Prilogi III. Informacije, 
navedene na obrazcih, se ujemajo z informacijami v registru. 

2. Organizatorji lahko zbirajo izjave o podpori v papirni obliki ali 
elektronsko. Če izjave o podpori zbirajo na spletu, se uporabi člen 6. 

Za namen te uredbe se izjave o podpori, ki so elektronsko podpisane z 
uporabo naprednega elektronskega podpisa v smislu Direktive 
1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 
o okviru Skupnosti za elektronski podpis ( 1 ), obravnavajo na enak način 
kot izjave o podpori v papirni obliki. 

3. Od podpisnikov se zahteva, da izpolnijo obrazec izjave o podpori, 
ki ga dajo na voljo organizatorji. Navedejo samo osebne podatke, ki so 
potrebni za namene preverjanja držav članic, kakor je določeno v 
Prilogi III. 

Podpisniki lahko posamezno predlagano državljansko pobudo podprejo 
le enkrat. 

4. Države članice Komisiji posredujejo vse spremembe podatkov iz 
Priloge III. Ob upoštevanju teh sprememb lahko Komisija v skladu s 
členom 17 in pod pogoji iz členov 18 in 19 z delegiranimi akti sprejme 
spremembe Priloge III. 

▼B 

( 1 ) UL L 13, 19.1.2000, str. 12.
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5. Zbiranje vseh izjav o podpori se začne po datumu prijave pred
lagane državljanske pobude in traja največ 12 mesecev. 

Ob koncu tega roka se v registru navede, da je rok potekel in, kadar je 
ustrezno, da ni bilo zbrano zahtevano število izjav o podpori. 

Člen 6 

Sistemi spletnega zbiranja 

1. Če se izjave o podpori zbirajo na spletu, se podatki, pridobljeni iz 
sistema spletnega zbiranja, shranijo na ozemlju države članice. 

Sistemi spletnega zbiranja so potrjeni v skladu z odstavkom 3 v državi 
članici, v kateri bodo podatki, zbrani s sistemom spletnega zbiranja, 
shranjeni. Organizatorji lahko uporabljajo en sistem spletnega zbiranja 
za zbiranje izjav o podpori v več ali vseh državah članicah. 

Vzorci obrazcev izjave o podpori se lahko prilagodijo za namene splet
nega zbiranja. 

2. Organizatorji zagotovijo, da je sistem spletnega zbiranja, ki se 
uporablja za zbiranje izjav o podpori, skladen z odstavkom 4. 

Pred začetkom zbiranja izjav o podpori organizatorji zaprosijo pristojni 
organ zadevne države članice, da potrdi, da je v ta namen uporabljeni 
sistem spletnega zbiranja skladen z odstavkom 4. 

Organizatorji lahko začnejo zbirati izjave o podpori s sistemom splet
nega zbiranja šele po tem, ko so pridobili potrdilo iz odstavka 3. Kopijo 
tega potrdila organizatorji objavijo na spletnem mestu, ki se uporablja 
za sistem spletnega zbiranja. 

Komisija do 1. januarja 2012 zagotovi in vzdržuje odprto-kodno 
programsko opremo, ki vključuje vse tehnične in varnostne lastnosti, 
potrebne za izpolnjevanje določb te uredbe o sistemih spletnega zbira
nja. Programska oprema je na voljo brezplačno. 

3. Kadar je sistem spletnega zbiranja skladen z odstavkom 4, ustrezni 
pristojni organ v mesecu dni izda potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge 
IV. 

Države članice priznajo potrdila, ki jih izdajo pristojni organi drugih 
držav članic. 

4. Sistemi spletnega zbiranja imajo ustrezne varnostne in tehnične 
značilnosti za zagotovitev, da: 

(a) lahko le fizične osebe oddajo obrazec izjave o podpori prek spleta; 

▼B
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(b) so podatki, ki se zagotovijo prek spleta, varno zbrani in shranjeni, 
da se med drugim zagotovi, da jih ni mogoče spremeniti ali upora
biti v kakršen koli drug namen, kot v navedeno podporo posamezne 
državljanske pobude, in da se osebni podatki zavarujejo pred naklju 
čnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spremembo 
ali nepooblaščenim razkritjem ali dostopom; 

(c) lahko sistem prikaže izjave o podpori v obliki, ki ustreza vzorcem iz 
Priloge III, da se omogoči preverjanje s strani držav članic v skladu 
s členom 8(2). 

5. Komisija do 1. januarja 2012 v skladu z regulativnim postopkom 
iz člena 20(2) sprejme tehnične specifikacije za izvajanje odstavka 4. 

Člen 7 

Najmanjše število podpisnikov iz posamezne države članice 

1. Podpisniki državljanske pobude prihajajo iz vsaj ene četrtine držav 
članic. 

2. V najmanj eni četrtini držav članic je v času prijave predlagane 
državljanske pobude število podpisnikov najmanj enako najmanjšemu 
številu državljanov iz Priloge I. To najmanjše število ustreza številu 
poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v vsaki državi članici, 
pomnoženemu s količnikom 750. 

3. Komisija v skladu s členom 17 ter pod pogoji iz členov 18 in 19 z 
delegiranimi akti sprejme ustrezne prilagoditve Priloge I, da bi se 
upoštevale vsakršne spremembe v sestavi Evropskega parlamenta. 

4. Šteje se, da podpisniki prihajajo iz države članice, ki je odgovorna 
za preverjanje njihovih izjav o podpori v skladu z drugim podod
stavkom člena 8(1). 

Člen 8 

Preverjanje in potrjevanje izjav o podpori s strani držav članic 

1. Na podlagi zbranega ustreznega števila izjav podpisnikov o 
podpori v skladu s členoma 5 in 7 organizatorji izjave o podpori v 
papirni ali elektronski obliki predložijo pristojnim organom iz člena 
15 v preverjanje in potrditev. Organizatorji v ta namen uporabijo 
obrazec iz Priloge V in ločijo izjave o podpori, zbrane v papirni obliki, 
izjave, ki so bile elektronsko podpisane z uporabo naprednega elektron
skega podpisa, in izjave, ki so bile zbrane s sistemom spletnega zbira
nja. 

Organizatorji predložijo izjave o podpori zadevni državi članici, in sicer: 

(a) državi članici prebivališča ali državljanstva podpisnika, kakor je 
določeno v točki 1 dela C Priloge III, ali 

▼B
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(b) državi članici, ki je izdala osebno identifikacijsko številko ali osebni 
dokument, ki sta navedena v izjavi o podpori, kakor je določeno v 
točki 2 dela C Priloge III. 

2. Pristojni organi v roku, ki ni daljši od treh mesecev po prejemu 
vloge, ustrezno preverijo predložene izjave o podpori v skladu z nacio
nalnim pravom in prakso, kakor je primerno. Na tej podlagi organiza
torjem izdajo potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge VI, ki potrjuje 
število veljavnih izjav o podpori za zadevno državo članico. 

Za namen preverjanja izjav o podpori podpisov ni treba overiti. 

3. Potrdilo iz odstavka 2 se izda brezplačno. 

Člen 9 

Predložitev državljanske pobude Komisiji 

Po prejemu potrdila iz člena 8(2) ter pod pogojem, da so bili izvedeni 
vsi ustrezni postopki in izpolnjeni vsi ustrezni pogoji iz te uredbe, lahko 
organizatorji državljansko pobudo predložijo Komisiji in ji priložijo 
informacije o kakršni koli podpori in financiranju, ki so jih prejeli za 
pobudo. Te informacije se objavijo v registru. 

Višina podpore in financiranja, pridobljenih iz katerega koli vira, po 
presežku katere je treba posredovati informacije, je enaka višini, dolo 
čeni v Uredbi (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na 
evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja ( 1 ). 

Za namene tega člena organizatorji uporabijo obrazec iz Priloge VII in 
ga predložijo izpolnjenega skupaj z dvojniki potrdil iz člena 8(2) v 
papirni ali elektronski obliki. 

Člen 10 

Postopek preučitve državljanske pobude s strani Komisije 

1. Kadar Komisija prejme državljansko pobudo v skladu s členom 9: 

(a) državljansko pobudo brez odlašanja objavi v registru; 

(b) sprejme organizatorje na ustrezni ravni, da jim omogoči, da 
podrobno pojasnijo zadeve, ki jih obravnava državljanska pobuda; 

(c) v treh mesecih v sporočilu poda svoje pravne in politične zaključke 
v zvezi z državljansko pobudo, morebitne ukrepe, ki jih namerava 
ali ne namerava izvesti, in obrazložitev le-teh. 

▼B 

( 1 ) UL L 297, 15.11.2003, str. 1.
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2. O sporočilu iz točke (c) se uradno obvesti organizatorje, kakor tudi 
Evropski parlament in Svet ter se ga objavi. 

Člen 11 

Javna predstavitev 

Kadar so pogoji iz točk (a) in (b) člena 10(1) izpolnjeni in v roku, 
določenem v točki (c) člena 10(1), se organizatorjem omogoči, da drža
vljansko pobudo predstavijo na javni predstavitvi. Komisija in Evropski 
parlament zagotovita, da je predstavitev organizirana v Evropskem 
parlamentu, po potrebi skupaj z drugimi institucijami in organi Unije, 
ki morda želijo sodelovati, in da je Komisija zastopana na ustrezni 
ravni. 

Člen 12 

Varstvo osebnih podatkov 

1. Pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s to uredbo organizatorji 
državljanske pobude in pristojni organi držav članic ravnajo v skladu z 
Direktivo 95/46/ES in nacionalnimi predpisi, sprejetimi na njeni 
podlagi. 

2. Za namene zadevne obdelave osebnih podatkov se organizatorji 
državljanske pobude in pristojni organi, imenovani v skladu s členom 
15(2), štejejo za upravljavce podatkov v skladu s točko (d) člena 2 
Direktive 95/46/ES. 

3. Organizatorji zagotovijo, da osebnih podatkov, zbranih za dolo 
čeno državljansko pobudo, ni mogoče uporabiti v kakršen koli drug 
namen, razen za izraženo podporo tej državljanski pobudi, in uničijo 
vse prejete izjave o podpori tej pobudi ter njihove morebitne dvojnike 
najpozneje v mesecu dni po predložitvi pobude Komisiji v skladu s 
členom 9 ali v 18 mesecih po datumu prijave predlagane državljanske 
pobude, odvisno od tega, kaj nastopi prej. 

4. Pristojni organ osebne podatke, prejete za določeno državljansko 
pobudo, v skladu s členom 8(2) uporabi le za namen preverjanja izjav o 
podpori ter najpozneje v mesecu dni po izdaji potrdila iz navedenega 
člena uniči vse izjave o podpori in njihove dvojnike. 

5. Izjave o podpori določeni državljanski pobudi in njihove dvojnike 
se lahko hrani prek časovne omejitve, določene v odstavkih 3 in 4, če je 
to potrebno zaradi pravnih ali upravnih postopkov, ki se nanašajo na 
predlagano državljansko pobudo. Organizatorji in pristojni organi 
uničijo vse izjave o podpori in njihove dvojnike najpozneje teden dni 
po datumu zaključka navedenih postopkov z dokončno odločitvijo. 

▼B
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6. Organizatorji izvedejo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe 
za zavarovanje osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim 
uničenjem ali naključno izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem 
ali dostopom, predvsem kadar obdelava vključuje prenos podatkov po 
omrežju, ter pred vsemi drugimi nezakonitimi oblikami obdelave. 

Člen 13 

Odgovornost 

Organizatorji so v skladu z veljavnim nacionalnim pravom odgovorni za 
škodo, ki jo povzročijo med organizacijo državljanske pobude. 

Člen 14 

Kazni 

1. Države članice zagotovijo, da so organizatorji ustrezno kaznovani 
za kršitve te uredbe in zlasti za: 

(a) lažne izjave organizatorjev; 

(b) nepošteno uporabo podatkov. 

2. Kazni iz odstavka 1 so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 

Člen 15 

Pristojni organi v državah članicah 

1. Za namen izvajanja člena 6(3) države članice imenujejo pristojne 
organe za izdajo potrdila iz navedenega člena. 

2. Za namen izvajanja člena 8(2) vsaka država članica imenuje 
pristojni organ za usklajevanje postopka preverjanja izjav o podpori in 
za pošiljanje potrdil iz navedenega člena. 

3. Države članice Komisiji najpozneje 1. marca 2012 pošljejo imena 
in naslove pristojnih organov. 

4. Komisija seznam pristojnih organov objavi. 

Člen 16 

Spremembe prilog 

Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členom 17 in ob upošte
vanju pogojev iz členov 18 in 19 sprejme spremembe prilog k tej 
uredbi, v okviru ustreznih določb te uredbe. 

Člen 17 

Izvajanje pooblastila 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16 se 
prenese na Komisijo za nedoločen čas. 

▼B
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2. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet. 

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na 
Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 18 in 19. 

Člen 18 

Preklic pooblastila 

1. Pooblastilo iz člena 16 lahko kadar koli prekliče Evropski parla
ment ali Svet. 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu 
pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v 
razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede 
pooblastila, ki bi lahko bila preklicana, in možne razloge za preklic. 

3. Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, 
navedeno v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na 
dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije. 

Člen 19 

Nasprotovanje delegiranim aktom 

1. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v 
dveh mesecih od dne uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parla
menta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca. 

2. Če do izteka roka iz odstavka 1 niti Evropski parlament niti Svet 
ne nasprotuje delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu 
Evropske unije in začne veljati na datum, ki je v njem določen. 

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet 
obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasproto
vala. 

3. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu v 
roku iz odstavka 1, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje dele
giranemu aktu, navede razloge za nasprotovanje. 

▼B
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Člen 20 

Odbor 

1. Za namene izvajanja člena 6(5) Komisiji pomaga odbor. 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa. 

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece. 

Člen 21 

Uradno obveščanje o nacionalnih določbah 

Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o posebnih določbah, ki 
jih sprejme za izvajanje te uredbe. 

Komisija o njih obvesti druge države članice. 

Člen 22 

Pregled 

Do 1. aprila 2015 in vsaka tri leta po tem Komisija Evropskemu parla
mentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe. 

Člen 23 

Začetek veljavnosti in uporaba 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije. 

Uporablja se od 1. aprila 2012. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh 
državah članicah. 

▼B
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PRILOGA I 

NAJMANJŠE ŠTEVILO PODPISNIKOV IZ POSAMEZNE DRŽAVE 
ČLANICE 

Belgija 15 750 

Bolgarija 12 750 

Češka 15 750 

Danska 9 750 

Nemčija 72 000 

Estonija 4 500 

Irska 8 250 

Grčija 15 750 

Španija 40 500 

Francija 55 500 

Hrvaška 8 250 

Italija 54 750 

Ciper 4 500 

Latvija 6 000 

Litva 8 250 

Luksemburg 4 500 

Madžarska 15 750 

Malta 4 500 

Nizozemska 19 500 

Avstrija 13 500 

Poljska 38 250 

Portugalska 15 750 

Romunija 24 000 

Slovenija 6 000 

Slovaška 9 750 

Finska 9 750 

Švedska 15 000 

Združeno kraljestvo 54 750 

▼M4
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PRILOGA II 

POTREBNE INFORMACIJE ZA PRIJAVO PREDLAGANE 
DRŽAVLJANSKE POBUDE 

1. naslov predlagane državljanske pobude v največ 100 znakih; 

2. ►C2 vsebina državljanske pobude v največ 200 znakih; ◄ 

3. opis ciljev predlagane državljanske pobude, na podlagi katere se Komisijo 
poziva k ukrepanju, v največ 500 znakih; 

4. določbe Pogodb, za katere organizatorji menijo, da se nanašajo na predlagani 
ukrep; 

5. polno ime, poštni naslov, državljanstvo in datum rojstva sedmih članov drža
vljanskega odbora, med katerimi sta posebej opredeljena predstavnik in 
njegov namestnik ter njuna elektronska poštna naslova in njuni telefonski 
številki ( 1 ); 

6. dokumenti, ki dokazujejo pravilnost polnega imena, poštnega naslova, drža
vljanstva in datuma rojstva vsakega izmed sedmih članov državljanskega 
odbora; 

7. vsi viri podpore in financiranja predlagane državljanske pobude v času prija
ve ( 1 ). 

Organizatorji lahko zagotovijo podrobnejše informacije o vsebini, ciljih in 
ozadju predlagane državljanske pobude v prilogi. Po želji lahko priložijo 
tudi besedilo osnutka pravnega akta. 

▼M3 

( 1 ) ►C2 Izjava o varstvu osebnih podatkov: ◄ V skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 
45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posamez
nikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem 
pretoku takih podatkov so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, obveščeni, 
da Komisija zbira te osebne podatke v okviru postopka v zvezi s predlagano drža
vljansko pobudo. Javnosti bodo prek spletnega registra Komisije na voljo le polna 
imena organizatorjev, elektronski poštni naslovi kontaktnih oseb ter podatki v zvezi z 
viri podpore in financiranja. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo 
pravico, da ugovarjajo zoper objavo svojih osebnih podatkov zaradi nujnih in legitimnih 
razlogov, ki izhajajo iz njihovega posebnega stanja, ter da kadar koli zahtevajo popravke 
teh podatkov in njihov izbris iz spletnega registra Komisije po preteku dveh let od 
datuma prijave predlagane državljanske pobude.
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Del C 

1. Zahteve za države članice, ki ne zahtevajo osebne identifikacijske številke/ 
številke osebnega dokumenta (obrazec izjave o podpori – del A) 

Država članica Podpisniki, katerih izjava o podpori se predloži zadevnim 
državam članicam 

Belgija — osebe s prebivališčem v Belgiji 
— belgijski državljani, ki prebivajo zunaj države, če so 

o svojem prebivališču obvestili nacionalne organe 

Danska — osebe s prebivališčem na Danskem 
— danski državljani, ki prebivajo zunaj države, če so o 

svojem prebivališču obvestili nacionalne organe 

Nemčija — osebe s prebivališčem v Nemčiji 
— nemški državljani, ki prebivajo zunaj države, če so o 

svojem prebivališču obvestili nacionalne organe 

Estonija — osebe s prebivališčem v Estoniji 
— estonski državljani, ki prebivajo zunaj države 

Irska — osebe s prebivališčem na Irskem 

Luksemburg — osebe s prebivališčem v Luksemburgu 
— luksemburški državljani, ki prebivajo zunaj države, 

če so o svojem prebivališču obvestili nacionalne 
organe 

Nizozemska — osebe s prebivališčem na Nizozemskem 
— nizozemski državljani, ki prebivajo zunaj države 

Slovaška — osebe s prebivališčem na Slovaškem 
— slovaški državljani, ki prebivajo zunaj države 

Finska — osebe s prebivališčem na Finskem 
— finski državljani, ki prebivajo zunaj države 

Združeno kralje
stvo 

— osebe s prebivališčem v Združenem kraljestvu 

2. Seznam držav članic, ki zahtevajo eno izmed osebnih identifikacijskih 
številk/številk osebnega dokumenta, določenih spodaj, in ki so številko 
ali osebni dokument izdale (obrazec izjave o podpori – del B) 

BOLGARIJA 

— Единен граждански номер (osebna številka) 

ČEŠKA 

— Občanský průkaz (nacionalna osebna izkaznica) 

— Cestovní pas (potni list) 

GRČIJA 

— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (osebna izkaznica) 

▼M5

F2_Uredba o državljanski pobudi

- 232 - 



 

02011R0211 — SL — 08.10.2018 — 005.001 — 19 

— Διαβατήριο (potni list) 

— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης 
διαμονής πολίτη Ε.Ε. (potrdilo o prebivališču/potrdilo o stalnem prebiva
lišču) 

ŠPANIJA 

— Documento Nacional de Identidad (osebna izkaznica) 

— Pasaporte (potni list) 

— Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspon
diente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (identifika
cijska številka tujca (NIE), številka izkaznice ali potrdila, ki ustreza regi
straciji v centralnem registru tujcev) 

FRANCIJA 

— Passeport (potni list) 

— Carte nationale d'identité (nacionalna osebna izkaznica) 

HRVAŠKA 

— Osobni identifikacijski broj (osebna identifikacijska številka) 

ITALIJA 

— Passaporto (potni list), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio 
(vključno z navedbo organa, ki ga je izdal) 

— Carta di identità (osebna izkaznica), inclusa l'indicazione dell'autorità di 
rilascio (vključno z navedbo organa, ki jo je izdal) 

CIPER 

— Δελτίο Ταυτότητας (osebna izkaznica državljana ali rezidenta) 

— Διαβατήριο (potni list) 

LATVIJA 

— Personas kods (osebna identifikacijska številka) 

LITVA 

— Asmens kodas (osebna številka) 

MADŽARSKA 

— személyazonosító igazolvány (osebna izkaznica) 

— útlevél (potni list) 

— személyi azonosító szám (személyi szám) (osebna identifikacijska številka) 

MALTA 

— Karta tal-Identità (osebna izkaznica) 

— Dokument ta ′residenza (dovoljenje za prebivanje) 

AVSTRIJA 

— Reisepass (potni list) 

— Personalausweis (osebna izkaznica) 

POLJSKA 

— Numer ewidencyjny PESEL (identifikacijska številka PESEL) 

PORTUGALSKA 

— Bilhete de identidade (osebna izkaznica) 

— Passaporte (potni list) 

— Cartão de Cidadão (državljanska kartica) 

▼M5
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ROMUNIJA 

— carte de identitate (osebna izkaznica) 

— pașaport (potni list) 

— certificat de înregistrare (potrdilo o registraciji) 

— carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (dovoljenje za stalno 
prebivanje državljanov EU) 

— Cod Numeric Personal (osebna identifikacijska številka) 

SLOVENIJA 

— Enotna matična številka občana 

ŠVEDSKA 

— Personnummer (osebna identifikacijska številka) 

▼M5
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PRILOGA IV 

OBRAZEC, KI POTRJUJE SKLADNOST SISTEMA SPLETNEGA 
ZBIRANJA Z UREDBO (EU) št. 211/2011 EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA Z DNE 16. FEBRUARJA 2011 O 

DRŽAVLJANSKI POBUDI 

… (ime pristojnega organa) iz … (ime države članice) potrjuje, da sistem splet
nega zbiranja … (spletni naslov), uporabljen za zbiranje izjav o podpori … 
(naslov državljanske pobude) izpolnjuje pogoje iz ustreznih določb Uredbe 
(EU) št. 211/2011. 

Datum, podpis in žig pristojnega organa: 

▼B
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PRILOGA V 

OBRAZEC ZA PREDLOŽITEV IZJAV O PODPORI PRISTOJNIM ORGANOM DRŽAV 
ČLANIC 

▼M5
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PRILOGA VI 

POTRDILO O ŠTEVILU VELJAVNIH IZJAV O PODPORI, ZBRANIH 
ZA …. (IME DRŽAVE ČLANICE) 

… (ime pristojnega organa) iz … (ime države članice) po opravljenem ustreznem 
preverjanju iz člena 8 Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi potrjuje, da je … izjav o podpori 
predlagane državljanske pobude z evidenčno številko … veljavnih v skladu z 
določbami navedene uredbe. 

Datum, podpis in žig pristojnega organa: 

▼B
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PRILOGA VII 

OBRAZEC ZA PREDLOŽITEV DRŽAVLJANSKE POBUDE EVROPSKI KOMISIJI 

▼M5
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Ta dokument je mi�ljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene
odgovornosti

B C1 SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 9. marca 1994

o predpisih in splo�nih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha lovekovih pravic

(94/262/ESPJ, ES, Euratom)

(UL L 113, 4.5.1994, str. 15)

spremenjen z:

Uradni list

�t. stran datum

M1 Sklep Evropskega parlamenta 2002/262/ES, ESPJ, Euratom z dne
14. marca 2002

L 92 13 9.4.2002

M2 Sklep Evropskega parlamenta 2008/587/ES, Euratom z dne 18. junija
2008

L 189 25 17.7.2008

popravljena z:

C1 Popravek, UL L 248, 22.9.2010, str. 67 (94/262/ESPJ, ES, Euratom)
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C1
SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 9. marca 1994

o predpisih in splo�nih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha
lovekovih pravic

(94/262/ESPJ, ES, Euratom)

B

EVROPSKI PARLAMENT JE

ob upo�tevanju Pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti in
zlasti lena 138e(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

M2  ter lena 107d(4) Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upo�tevanju mnenja Komisije,

ob upo�tevanju odobritve Sveta,

ker je treba v skladu z dolo bami pogodb o ustanovitvi Evropskih
skupnosti dolo iti predpise in splo�ne pogoje, ki urejajo opravljanje
nalog varuha lovekovih pravic;

ker je treba dolo iti pogoje, pod katerimi je mo�no nasloviti prito�bo na
varuha lovekovih pravic, ter odnos med opravljanjem nalog varuha
lovekovih pravic in sodnimi ali upravnimi postopki;

M2
ker mora imeti varuh lovekovih pravic, ki lahko deluje tudi na lastno
pobudo, dostop do vseh sredstev, potrebnih za opravljanje svojih nalog;
ker so zato institucije in organi Skupnosti dol�ni varuhu lovekovih
pravic na njegovo zahtevo posredovati vse informacije, ki jih od njih
zahteva, in brez poseganja v dol�nost varuha lovekovih pravic, da takih
informacij ne razkrije; ker bi bilo treba dostop do tajnih informacij ali
dokumentov, zlasti do dokumentov ob utljive narave v smislu lena 9
Uredbe (ES) �t. 1049/2001 (1), dovoliti ob spo�tovanju predpisov o
varnosti zadevne institucije ali organa Skupnosti; ker bi morale insti
tucije ali organi, ki posredujejo zaupne informacije ali dokumente iz
prvega pododstavka lena 3(2), o zaupnosti teh informacij ali doku
mentov obvestiti varuha lovekovih pravic; ker bi se moral varuh love
kovih pravic za namene izvajanja predpisov, dolo enih v prvem podod
stavku lena 3(2), vnaprej dogovoriti z zadevno institucijo ali organom
o pogojih za ravnanje s tajnimi informacijami ali dokumenti in drugimi
podatki, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti; ker
varuh lovekovih pravic, kadar meni, da zahtevane pomo i ne bo dobil,
to sporo i Evropskemu parlamentu, ki ustrezno ukrepa;

B
ker je treba dolo iti postopke za primere, kadar se v preiskavah varuha
lovekovih pravic odkrijejo nepravilnosti; ker je treba poskrbeti tudi za

predlo�itev ob�irnega poro ila varuha lovekovih pravic Evropskemu
parlamentu ob koncu vsakega letnega zasedanja;

B
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ker so varuh lovekovih pravic in njegovo osebje dol�ni zaupno obrav
navati vsako informacijo, ki so jo pridobili pri opravljanju svojih nalog;
ker je varuh lovekovih pravic vseeno dol�an pristojne organe seznaniti
z dejstvi, ki se po njegovem mnenju nana�ajo na kazensko pravo in ki
jih je opazil med svojimi preiskavami;

ker je treba v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo poskrbeti za
mo�nost sodelovanja med varuhom lovekovih pravic in istovrstnimi
organi v nekaterih dr�avah lanicah;

ker mora Evropski parlament imenovati varuha lovekovih pravic na
za etku svojega mandata in za celotno trajanje mandata, pri emer ga
izbere med osebami, ki so dr�avljani Unije in imajo vsa potrebna zago
tovila glede neodvisnosti in usposobljenosti;

ker je treba dolo iti pogoje za prenehanje funkcije varuha lovekovih
pravic;

ker mora varuh lovekovih pravic svoje naloge opravljati popolnoma
neodvisno in slovesno zaprise i pred Sodi� em Evropskih skupnosti, da
bo po nastopu svoje funkcije tako ravnal; ker je treba dolo iti dejav
nosti, ki niso zdru�ljive z nalogami varuha lovekovih pravic, ter
pla ilo, pravice in imuniteto varuha lovekovih pravic;

ker je treba sprejeti predpise v zvezi z uradniki in uslu�benci sekreta
riata varuha lovekovih pravic, ki mu bodo pomagali, ter njegovim
prora unom; ker mora biti sede� varuha lovekovih pravic sede� Evrop
skega parlamenta;

ker mora varuh lovekovih pravic sprejeti izvedbene dolo be za ta
sklep; ker je treba predpisati tudi nekatere prehodne dolo be za prvega
varuha lovekovih pravic, ki je imenovan po za etku veljavnosti
Pogodbe o Evropski uniji,

SKLENIL:

len 1

1. Predpisi in splo�ni pogoji, ki urejajo opravljanje nalog varuha
lovekovih pravic, se v skladu s lenom 138e(4) Pogodbe o ustanovitvi

Evropske skupnosti, M2  ter lenom 107d(4)
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo dolo ijo
s tem sklepom.

2. Varuh lovekovih pravic opravlja svoje naloge v skladu s poobla
stili, ki jih institucijam in organom Skupnosti podeljujejo Pogodbe.

3. Varuh lovekovih pravic ne sme posredovati v primerih pred
sodi� i ali postavljati pod vpra�aj pravilnost odlo itev sodi� .

len 2

1. Varuh lovekovih pravic v okviru navedenih Pogodb in v njih
dolo enih pogojev pomaga pri odkrivanju nepravilnosti v dejavnostih
institucij in organov Skupnosti, z izjemo Sodi� a Evropskih skupnosti in
Sodi� a prve stopnje, ki delujeta v svoji pravosodni funkciji, ter daje
priporo ila, da bi tako ravnanje prenehalo. Dejanja drugih organov ali
oseb ne morejo biti predmet prito�be pri varuhu lovekovih pravic.

B
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2. Vsak dr�avljan Unije ali vsaka fizi na ali pravna oseba, ki prebiva
ali ima registriran sede� v eni izmed dr�av lanic Unije, lahko na varuha
lovekovih pravic bodisi neposredno bodisi prek poslanca Evropskega

parlamenta naslovi prito�bo glede nepravilnosti v dejanjih institucij in
organov Skupnosti, z izjemo Sodi� a Evropskih skupnosti in Sodi� a
prve stopnje, ki delujeta v svoji pravosodni funkciji. Varuh lovekovih
pravic obvesti to institucijo ali organ takoj po prejemu prito�be.

3. V prito�bi morata biti razvidna prito�nik in predmet prito�be;
prito�nik lahko zahteva, da njegova prito�ba ostane zaupna.

C1
4. Prito�ba je mogo a v roku dveh let od dne, ko se je prito�nik
seznanil z dejstvi, na katerih prito�ba temelji, pred tem pa je moral �e
uporabiti ustrezna upravna sredstva pri zadevnih institucijah in organih.

B
5. Varuh lovekovih pravic lahko prito�niku svetuje, da prito�bo
naslovi na drug organ.

6. Prito�be, posredovane varuhu lovekovih pravic, ne vplivajo na
roke za prito�be v upravnih ali sodnih postopkih.

7. Kadar mora varuh lovekovih pravic zaradi teko ih ali zaklju enih
sodnih postopkov v zvezi z dejstvi, ki so mu bila predlo�ena, prito�bo
razglasiti za nedopustno ali prenehati njeno obravnavo, se ugotovitve
preiskav, ki jih je do takrat izvedel, dokon no arhivirajo.

8. Prito�ba v zvezi z delovnimi razmerji med institucijami in organi
Skupnosti ter njihovimi uradniki ali drugimi uslu�benci se sme poslati
varuhu lovekovih pravic samo v primeru, da je zadevna oseba
izkoristila �e vse mo�nosti za vlo�itev vlog in prito�b, zlasti postopke
iz lena 90(1) in (2) Kadrovskih predpisov, ter e je rok za odgovore
organa, na katerega so bile prito�be naslovljene, �e potekel.

9. Varuh lovekovih pravic imprej obvesti prito�nika o ukrepih, ki
jih je sprejel v zvezi z njegovo prito�bo.

len 3

1. Varuh lovekovih pravic na lastno pobudo ali po prejemu prito�be
izvede vse preiskave, ki se mu zdijo utemeljene, da bi pojasnil vse
domnevne nepravilnosti v dejavnostih institucij in organov Skupnosti.
O svojih ukrepih obvesti pristojno institucijo ali organ, ki mu lahko
predlo�i vse koristne pripombe.

M2
2. Institucije in organi Skupnosti morajo varuhu lovekovih pravic
posredovati vse informacije, ki jih od njih zahteva, in mu omogo iti
dostop do zadevnih spisov. Dostop do tajnih informacij ali dokumentov,
zlasti do dokumentov ob utljive narave v smislu lena 9 Uredbe (ES)
�t. 1049/2001, se dovoli ob spo�tovanju predpisov o varnosti zadevne
institucije ali organa Skupnosti.

Institucije ali organi, ki posredujejo zaupne informacije ali dokumente iz
prej�njega pododstavka, o zaupnosti teh informacij ali dokumentov
obvestijo varuha.

Varuh lovekovih pravic se za namene izvajanja predpisov, dolo enih v
prvem pododstavku, vnaprej dogovori z zadevno institucijo ali organom
o pogojih za ravnanje s tajnimi informacijami ali dokumenti in drugimi
podatki, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti.

B
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Dostop do dokumentov, ki izhajajo iz dr�ave lanice in so z zakonom
ali predpisom opredeljeni za tajne, smejo zadevne institucije ali organi
dovoliti le, e je dr�ava lanica v to predhodno privolila.

Dostop do drugih dokumentov, ki izhajajo iz dr�ave lanice, pa dovolijo
po tem, ko so zadevno dr�avo lanico s tem seznanili.

V obeh primerih in v skladu s lenom 4 varuh lovekovih pravic ne sme
�iriti vsebine takih dokumentov.

Uradniki in drugi uslu�benci institucij in organov Skupnosti morajo na
zahtevo varuha lovekovih pravic pri ati; �e naprej jih obvezujejo
ustrezne dolo be Kadrovskih predpisov, zlasti dol�nost poslovne skriv
nosti.

B
3. Organi dr�av lanic morajo varuhu lovekovih pravic na njegovo
zahtevo prek stalnih predstavni�tev dr�av lanic v Evropskih skupnostih
posredovati vse informacije, ki bi lahko koristile pri pojasnitvi primerov
nepravilnosti v institucijah ali organih Skupnosti, razen e za omenjene
informacije veljajo zakoni ali predpisi o tajnosti ali dolo be, ki prepre
ujejo njihovo posredovanje. Ne glede na to lahko v slednjem primeru

zadevna dr�ava lanica dovoli varuhu lovekovih pravic, da take infor
macije dobi pod pogojem, e se zave�e, da jih ne bo �iril.

4. e varuh lovekovih pravic meni, da zahtevane pomo i ne bo
dobil, to sporo i Evropskemu parlamentu, ki ustrezno ukrepa.

5. e je mogo e, varuh lovekovih pravic skupaj z vpleteno insti
tucijo ali organom poi� e re�itev za odpravo nepravilnosti in ugoditev
prito�bi.

6. e varuh lovekovih pravic ugotovi nepravilnost, to sporo i
pristojni instituciji ali organu in po potrebi predlaga osnutek priporo il.
Tako obve� ena institucija ali organ v roku treh mesecev po�lje varuhu
lovekovih pravic podrobno mnenje.

7. Nato varuh lovekovih pravic po�lje poro ilo Evropskemu parla
mentu in pristojni instituciji ali organu. V svojem poro ilu lahko da
priporo ila. Prito�nika obvesti o izidih svojih preiskav, o mnenju
pristojne institucije ali organa ter o morebitnih priporo ilih varuha
lovekovih pravic.

8. Na koncu vsakega letnega zasedanja varuh lovekovih pravic
predlo�i Evropskemu parlamentu poro ilo o izidih svojih preiskav.

M2

len 4

1. Varuh lovekovih pravic in njegovo osebje, za katerega se uporab
ljata len 287 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in len 194
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, ne
smejo �iriti informacij ali dokumentov, ki so jih pridobili med preiska
vami. Brez poseganja v odstavek 2 �e zlasti ne smejo �iriti tajnih
informacij ali dokumentov, poslanih varuhu lovekovih pravic, pred
vsem dokumentov ob utljive narave v smislu lena 9 Uredbe (ES)
�t. 1049/2001, ali dokumentov s podro ja uporabe zakonodaje Skup
nosti o varstvu osebnih podatkov ter vseh informacij, ki bi lahko �kodile
prito�niku ali drugim vpletenim osebam.

M2
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2. e se varuh lovekovih pravic med preiskavami seznani z dejstvi,
ki se po njegovem mnenju nana�ajo na kazensko pravo, prek stalnih
predstavni�tev dr�av lanic pri Evropskih skupnostih takoj obvesti
pristojne nacionalne organe in � e zadeva spada v njihovo
pristojnost � pristojno institucijo, organ ali slu�bo za boj proti golju
fijam; po potrebi varuh obvesti tudi institucijo ali organ Skupnosti, pod
katero zadevni uradnik ali uslu�benec spada in ki lahko uporabi drugi
odstavek lena 18 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih
skupnosti. Varuh lovekovih pravic lahko pristojno institucijo ali
organ Skupnosti obvesti tudi o dejstvih, ki z vidika discipline vna�ajo
dvom v obna�anje katerega od njihovih uslu�bencev.

len 4a

Varuh lovekovih pravic in njegovo osebje obravnavajo zahteve za
dostop javnosti do dokumentov, razen dokumentov iz lena 4(1), v
skladu s pogoji in omejitvami iz Uredbe (ES) �t. 1049/2001.

len 5

1. Varuh lovekovih pravic lahko, kolikor to prispeva k u inkovi
tej�im raziskavam ter bolj�i za� iti pravic in interesov oseb, ki se pri
njem prito�ijo, sodeluje z istovrstnimi organi v dolo enih dr�avah
lanicah, in sicer pod pogojem, da ravna skladno z veljavno nacionalno

zakonodajo. Varuh lovekovih pravic pri tem ne sme zahtevati doku
mentov, do katerih na podlagi lena 3 sicer nima dostopa.

2. Varuh lovekovih pravic lahko v okviru svojih nalog, dolo enih v
lenu 195 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in lenu 107d

Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, in z
izogibanjem podvajanju svojih dejavnosti z dejavnostmi drugih institucij
ali organov pod enakimi pogoji sodeluje z institucijami in organi dr�av
lanic, pristojnimi za spodbujanje in varstvo temeljnih pravic.

B

len 6

1. Varuha lovekovih pravic imenuje Evropski parlament po vsakih
volitvah v Evropski parlament in za celotno trajanje svojega mandata.
Varuh lovekovih pravic je lahko ponovno imenovan.

2. Evropski parlament izbere varuha lovekovih pravic med osebami,
ki so dr�avljani Unije, imajo polne dr�avljanske in politi ne pravice in
vsa potrebna zagotovila neodvisnosti ter izpolnjujejo pogoje za izvajanje
najvi�je sodni�ke funkcije v svoji dr�avi ali imajo priznano znanje in
izku�nje za opravljanje nalog varuha lovekovih pravic.

len 7

1. Varuh lovekovih pravic preneha opravljati svoje naloge ob koncu
svojega mandata, z odstopom ali razre�itvijo.

2. Razen v primeru razre�itve ostane varuh lovekovih pravic na
svojem polo�aju do imenovanja njegovega naslednika.

3. V primeru pred asnega prenehanja funkcije se naslednik za
preostanek mandatnega obdobja imenuje v roku treh mesecev od spro
stitve funkcije.

M2
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len 8

Varuha lovekovih pravic, ki ne izpolnjuje ve  pogojev za opravljanje
svojih dol�nosti ali je zagre�il huj�o kr�itev, lahko Sodi� e Evropskih
skupnosti na zahtevo Evropskega parlamenta razre�i.

len 9

1. Varuh lovekovih pravic opravlja svoje naloge popolnoma neod
visno ter v splo�nem interesu Skupnosti in dr�avljanov Unije. Med
opravljanjem svojih nalog ne sme zahtevati ali sprejemati nikakr�nih
navodil vlad ali drugih organov. Vzdr�i se vsakega dejanja, ki je nezd
ru�ljivo z opravljanjem njegovih nalog.

2. Varuh lovekovih pravic se pri prevzemu svojih nalog pred Sodi
� em Evropskih skupnosti slovesno zave�e, da bo svoje naloge opravljal
popolnoma neodvisno in nepristransko ter da bo med svojim mandatom
in po njem spo�toval iz njega izhajajo e obveznosti, zlasti dol�nost, da
bo po izteku mandata pri sprejemanju nekaterih imenovanj ali ugodnosti
ravnal po�teno in diskretno.

len 10

1. Varuh lovekovih pravic med trajanjem mandata ne sme opravljati
politi nih ali upravnih nalog ali druge pla ane ali nepla ane zaposlitve.

2. Varuh lovekovih pravic ima glede pla ila, nadomestil in pokoj
nine enak polo�aj kakor sodnik Sodi� a Evropskih skupnosti.

3. leni od 12 do 15 in len 18 Protokola o privilegijih in imunitetah
Evropskih skupnosti se uporabljajo za varuha lovekovih pravic ter
uradnike in uslu�bence njegovega sekretariata.

len 11

1. Varuhu lovekovih pravic pomaga sekretariat, igar glavnega
odgovornega imenuje varuh.

2. Za uradnike in uslu�bence sekretariata varuha lovekovih pravic
veljajo pravila in predpisi, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslu
�bence Evropskih skupnosti. Njihovo �tevilo se vsako leto dolo i v
okviru prora unskega postopka (1).

3. Uradniki Evropskih skupnosti in dr�av lanic, imenovani v sekre
tariat varuha lovekovih pravic, so v slu�benem interesu preme� eni in
jim je zajam ena avtomati na ponovna zaposlitev v njihovi prvotni
instituciji.

4. V zadevah svojega osebja ima varuh lovekovih pravic enak
polo�aj kakor institucije v smislu lena 1 Kadrovskih predpisov za
uradnike Evropskih skupnosti.

M1

B

len 13

Sede� varuha lovekovih pravic je sede� Evropskega parlamenta (2).

B

1994D0262 � SL � 31.07.2008 � 002.002 � 7

(1) V skupni izjavi teh treh institucij bodo opredeljena vodilna na ela glede
�tevila zaposlenih v uradu varuha lovekovih pravic in statusa za asno in
pogodbeno zaposlenih oseb, ki opravljajo poizvedbe.

(2) Glej sklep, sprejet s skupnim soglasjem predstavnikov vlad dr�av lanic o
sede�ih institucij in nekaterih organov in oddelkov Evropskih skupnosti (UL
C 341, 23.12.1992, str. 1).
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len 14

Varuh lovekovih pravic sprejme dolo be za izvajanje tega sklepa.

len 15

Prvi varuh lovekovih pravic, imenovan po za etku veljavnosti Pogodbe
o Evropski uniji, je imenovan za preostanek parlamentarnega mandata.

M1

B

len 17

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Veljati za ne
na dan objave.

B

1994D0262 � SL � 31.07.2008 � 002.002 � 8
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To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene 
odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske 

unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu 

►B UREDBA (EU, EURATOM) št. 1141/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

z dne 22. oktobra 2014 

o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 

(UL L 317, 4.11.2014, str. 1) 

spremenjena z: 

Uradni list 

št. stran datum 

►M1 Uredba (EU, Euratom) 2018/673 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. maja 2018 

L 114I 1 4.5.2018 
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UREDBA (EU, EURATOM) št. 1141/2014 EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA 

z dne 22. oktobra 2014 

o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij 

POGLAVJE I 

SPLOŠNE DOLOČBE 

Člen 1 

Predmet urejanja 

Ta uredba določa pogoje, ki urejajo statut ter financiranje političnih 
strank na evropski ravni (v nadaljnjem besedilu: evropske politične 
stranke) in političnih fundacij na evropski ravni (v nadaljnjem besedilu: 
evropske politične fundacije). 

Člen 2 

Opredelitev pojmov 

V tej uredbi: 

1. „politična stranka“ pomeni združenje državljanov: 

— ki uresničuje politične cilje in 

— ki je priznana ali ustanovljena v skladu s pravnim redom vsaj 
ene države članice; 

2. „politična zveza“ pomeni organizirano sodelovanje med političnimi 
strankami in/ali državljani; 

3. „evropska politična stranka“ pomeni politično zvezo, ki zasleduje 
politične cilje in je registrirana pri Organu za evropske politične 
stranke in fundacije, ustanovljenem v členu 6, v skladu s pogoji in 
postopki iz te uredbe; 

4. „evropska politična fundacija“ pomeni subjekt, ki je formalno 
povezan z evropsko politično stranko, ki je registriran pri Organu 
v skladu s pogoji in postopki iz te uredbe ter ki s svojimi dejav
nostmi podpira in dopolnjuje cilje evropske politične stranke v 
okviru ciljev in temeljnih vrednot Unije, pri čemer opravlja eno 
ali več od naslednjih nalog: 

(a) opazovanje in analiziranje razprave o vprašanjih evropske javne 
politike in procesa evropskega povezovanja in prispevanje k 
njima; 

(b) razvijanje dejavnosti, povezanih z vprašanji evropske javne 
politike, na primer organiziranje in podpiranje seminarjev, 
izobraževanj, konferenc in študij o teh vprašanjih med ustrez
nimi zainteresiranimi stranmi, vključno z mladinskimi organi
zacijami in drugimi predstavniki civilne družbe; 

▼B
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(c) razvijanje sodelovanja za spodbujanje demokracije, vključno s 
tretjimi državami; 

(d) zagotavljanje okvira za nacionalne politične fundacije, akade
mike in druge ustrezne akterje za skupno udejstvovanje na 
evropski ravni; 

5. „regionalni parlament“ ali „regionalna skupščina“ pomeni organ, 
katerega člani so nosilci voljene funkcije v organih regionalne skup
nosti ali so politično odgovorni izvoljeni skupščini; 

6. „financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije“ pomeni nepo
vratna sredstva, ki se dodelijo v skladu z naslovom VI prvega dela, 
ali prispevek, ki se dodeli v skladu z naslovom VIII drugega dela 
Uredbe (ES, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta ( 1 ) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba); 

7. „donacija“ pomeni kateri koli prispevek v denarju, kateri koli 
prispevek v naravi, zagotavljanje katerega koli blaga, storitev 
(vključno s posojili) ali del po ceni, ki je nižja od tržne, in/ali 
katero koli drugo transakcijo, ki za zadevno evropsko politično 
stranko ali evropsko politično fundacijo pomeni ekonomsko korist, 
razen prispevkov članov in običajnih političnih dejavnosti, ki jih 
posamezniki opravljajo prostovoljno; 

8. „prispevek članov“ pomeni katera koli plačila v denarju, vključno s 
članarino, ali kateri koli prispevek v naravi, zagotavljanje katerega 
koli blaga, storitev (vključno s posojili) ali del po ceni, ki je nižja 
od tržne, in/ali katero koli drugo transakcijo, ki za zadevno 
evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomeni 
ekonomsko korist, če jih navedeni evropski politični stranki ali 
evropski politični fundaciji zagotovi eden izmed njenih članov, 
razen običajnih političnih dejavnosti, ki jih posamezni člani opra
vljajo prostovoljno; 

9. „letni proračun“ za namene členov 20 in 27 pomeni skupni znesek 
odhodkov v določenem letu, kakor je vpisan v letnih računovodskih 
izkazih zadevne evropske politične stranke ali evropske politične 
fundacije; 

▼M1 
10. „nacionalna kontaktna točka“ pomeni vsako osebo, ki jo imenujejo 

pristojni organi držav članic z namenom izmenjave informacij pri 
uporabi te uredbe; 

▼B 
11. „sedež“ pomeni kraj, kjer ima evropska politična stranka ali 

evropska politična fundacija svojo osrednjo upravo; 

12. „kršitve v steku“ pomeni dve ali več kršitev, storjenih v okviru 
istega protipravnega dejanja; 

▼B 

( 1 ) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun 
Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 
26.10.2012, str. 1).
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13. „ponovna kršitev“ pomeni kršitev, ki je bila storjena v petih letih od 
takrat, ko je bila storilcu izrečena sankcija za istovrstno kršitev. 

POGLAVJE II 

STATUT EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE 
POLITIČNE FUNDACIJE 

Člen 3 

Pogoji za registracijo 

1. Politična zveza lahko zahteva registracijo kot evropska politična 
stranka, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

(a) sedež ima v državi članici, kakor je določeno v njenem statutu; 

(b) ►M1 njene stranke članice v vsaj eni četrtini držav članic zasto
pajo poslanci v Evropskem parlamentu, nacionalnih parlamentih, 
regionalnih parlamentih ali regionalnih skupščinah ali ◄ 

stranka ali njeni člani so v vsaj četrtini držav članic prejeli vsaj tri 
odstotke oddanih glasov v vsaki od teh držav članic na zadnjih 
volitvah v Evropski parlament; 

▼M1 
(ba) njene stranke članice niso članice druge evropske politične stranke; 

▼B 
(c) zlasti v svojem programu in dejavnostih spoštuje vrednote, na 

katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, in sicer 
so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, 
načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami 
pripadnikov manjšin; 

(d) stranka ali njeni člani so sodelovali na volitvah v Evropski parla
ment ali so javno naznanili namero, da bodo sodelovali na nasled
njih volitvah v Evropski parlament, in 

(e) ne zasleduje pridobitnih ciljev. 

2. Vlagatelj lahko zahteva registracijo kot evropska politična funda
cija, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

(a) povezan je z evropsko politično stranko, ki je registrirana v skladu s 
pogoji in postopki iz te uredbe; 

(b) sedež ima v državi članici, kakor je določeno v njegovem statutu; 

▼B
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(c) zlasti v svojem programu in dejavnostih spoštuje vrednote, na 
katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, in sicer 
so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, 
načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami 
pripadnikov manjšin; 

(d) njegovi cilji dopolnjujejo cilje evropske politične stranke, s katero je 
formalno povezan; 

(e) njegov organ upravljanja sestavljajo člani iz vsaj ene četrtine držav 
članic, in 

(f) ne zasleduje pridobitnih ciljev. 

3. Evropska politična stranka je lahko formalno povezana samo z eno 
evropsko politično fundacijo. Vsaka evropska politična stranka in z njo 
povezana evropska politična fundacija zagotavljata ločevanje med 
tekočim poslovanjem, strukturo upravljanja ter finančnimi računi. 

Člen 4 

Upravljanje evropskih političnih strank 

1. Statut evropske politične stranke mora biti v skladu z veljavnim 
pravom države članice, v kateri ima sedež, in vključuje določbe, ki 
zajemajo najmanj naslednje: 

(a) ime evropske politične stranke in logotip, ki se jasno razlikujeta od 
imena in logotipa katere koli druge obstoječe evropske politične 
stranke ali evropske politične fundacije; 

(b) naslov sedeža evropske politične stranke; 

(c) politični program, v katerem so določeni namen in cilji evropske 
politične stranke; 

(d) izjavo, da ne zasleduje pridobitnih ciljev, v skladu s točko (e) 
člena 3(1); 

(e) če je to ustrezno, ime politične fundacije, ki je z njo povezana, in 
opis formalnega razmerja med njima; 

(f) upravno in finančno organizacijo stranke ter postopke, z natančnim 
opisom zlasti organov in funkcij, ki so pristojni za upravno, 
finančno in pravno zastopanje, ter pravila o sestavi, odobritvi in 
preverjanju letnih izkazov ter 

(g) notranji postopek, ki ga je treba izpeljati v primeru prostovoljnega 
prenehanja stranke kot evropske politične stranke. 

2. Statut evropske politične stranke vključuje določbe o notranji 
strankarski organizaciji, ki zajemajo najmanj naslednje: 

(a) podrobno ureditev pristopa, izstopa in izključitve članov stranke ter 
seznam strank članic, ki je priložen statutu; 

▼B
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(b) pravice in dolžnosti, povezane z vsemi oblikami članstva, in 
ustrezne pravice glasovanja; 

(c) pristojnosti, odgovornosti in sestavo organov upravljanja stranke z 
natančnim opisom meril za izbiro kandidatov za vsak organ ter 
podrobno ureditev imenovanja in razrešitve; 

(d) postopke notranjega odločanja stranke, zlasti postopke glasovanja in 
zahteve glede sklepčnosti; 

(e) pristop stranke glede preglednosti, zlasti v zvezi z evidencami, 
računi in donacijami ter varstvom zasebnosti in osebnih podatkov, 
ter 

(f) notranji postopek za spremembo statuta stranke. 

3. Država članica sedeža lahko postavi dodatne zahteve glede statuta, 
pod pogojem, da te dodatne zahteve niso v neskladju s to uredbo. 

Člen 5 

Upravljanje evropskih političnih fundacij 

1. Statut evropske politične fundacije mora biti v skladu z veljavnim 
pravom države članice, v kateri ima sedež, in vključuje določbe, ki 
zajemajo najmanj naslednje: 

(a) ime evropske politične fundacije in logotip, ki se jasno razlikujeta 
od imena in logotipa katere koli druge obstoječe evropske politične 
stranke ali evropske politične fundacije; 

(b) naslov sedeža evropske politične fundacije; 

(c) opis namena in ciljev evropske politične fundacije, ki morajo biti 
združljivi z nalogami iz točke 4 člena 2; 

(d) izjavo, da ne zasleduje pridobitnih ciljev, v skladu s točko (f) 
člena 3(2); 

(e) ime evropske politične stranke, s katero je neposredno povezana, in 
opis formalnega razmerja med njima; 

(f) seznam organov evropske politične fundacije, pri čemer so za 
vsakega od njih podrobno navedene pristojnosti, odgovornosti in 
sestava, vključno z načinom imenovanja in razrešitve članov in 
vodstvenih delavcev teh organov; 

(g) upravno in finančno organizacijo evropske politične fundacije in 
postopke, z natančnim opisom zlasti organov in funkcij, ki so 
pristojni za upravno, finančno in pravno zastopanje, ter pravila o 
sestavi, odobritvi in preverjanju letnih izkazov; 

(h) notranji postopek za spremembo statuta evropske politične fundacije 
in 

▼B
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(i) notranji postopek, ki ga je treba izpeljati v primeru prostovoljnega 
prenehanja fundacije kot evropske politične fundacije. 

2. Država članica sedeža lahko postavi dodatne zahteve glede statuta, 
pod pogojem, da te dodatne zahteve niso v neskladju s to uredbo. 

Člen 6 

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije 

1. Organ za evropske politične stranke in evropske politične funda
cije (v nadaljnjem besedilu: Organ) se ustanovi za namene registracije, 
nadzora in sankcioniranja evropskih političnih strank in evropskih poli
tičnih fundacij v skladu s to uredbo. 

2. Organ je pravna oseba. Je neodvisen in svoje naloge opravlja 
popolnoma v skladu s to uredbo. 

Organ odloča o registraciji evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij in njihovem izbrisu iz registra v skladu s postopki 
in pogoji, določenimi v tej uredbi. Poleg tega Organ redno preverja, ali 
registrirane evropske politične stranke in evropske politične fundacije še 
naprej spoštujejo pogoje za registracijo iz člena 3 in predpise o upra
vljanju, določene v skladu s točkami (a), (b) in (d) do (f) člena 4(1) ter 
točk (a) do (e) in (g) člena 5(1). 

V svojih odločitvah Organ v celoti upošteva temeljno pravico do 
svobode združevanja in potrebo po zagotavljanju pluralizma političnih 
strank v Evropi. 

Organ predstavlja njegov direktor, ki vse odločitve Organa sprejme v 
imenu Organa. 

3. Evropski parlament, Svet in Komisija (v nadaljnjem besedilu 
skupaj imenovani: organ za imenovanje) soglasno imenujejo direktorja 
Organa za petletni mandat brez možnosti ponovnega imenovanja, na 
podlagi predlogov, ki jih pripravi izbirna komisija, sestavljena iz gene
ralnih sekretarjev navedenih institucij, po objavi javnega razpisa za 
predložitev kandidatur. 

Direktor Organa se izbere na podlagi svojih osebnih in poklicnih odlik. 
Ne sme biti poslanec Evropskega parlamenta, voljeni nosilec katere koli 
funkcije ali zdajšnji oziroma nekdanji uslužbenec evropske politične 
stranke ali evropske politične fundacije. Izbrani direktor ne sme biti v 
nasprotju interesov med svojo funkcijo direktorja Organa in katerimi 
koli drugimi uradnimi funkcijami, zlasti v zvezi z uporabo določb te 
uredbe. 

Če se položaj sprosti zaradi odstopa, upokojitve, razrešitve ali smrti, se 
zapolni v skladu z enakim postopkom. 

Direktor v primeru redne zamenjave ali prostovoljnega odstopa nada
ljuje z opravljanjem svojih nalog, dokler njegov naslednik ne nastopi 
položaja. 

▼B
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Če direktor Organa ne izpolnjuje več pogojev, ki so potrebni za opra
vljanje njegovih nalog, se lahko razreši na podlagi soglasja vsaj dveh od 
treh institucij iz prvega pododstavka, na podlagi poročila, ki ga izbirna 
komisija iz prvega pododstavka pripravi na lastno pobudo ali na zahtevo 
katere koli od treh institucij. 

Direktor Organa je pri opravljanju svojih nalog neodvisen. Ko deluje v 
imenu Organa, direktor ne sme zahtevati niti sprejemati nobenih navodil 
od nobene institucije ali vlade ali drugega organa, urada ali agencije. 
Direktor Organa se vzdrži vsakega dejanja, ki je nezdružljivo z naravo 
njegovih nalog. 

Evropski parlament, Svet in Komisija v zvezi z direktorjem skupaj 
izvajajo pooblastila, podeljena organu za imenovanja s Kadrovskimi 
predpisi za uradnike Evropske unije (in Pogoji za zaposlitev drugih 
uslužbencev Evropske unije), določenimi v Uredbi Sveta (EGS, Eura
tom, ESPJ) št. 259/68 ( 1 ). Brez poseganja v odločitve o imenovanju in 
razrešitvi lahko tri institucije izvajanje vseh ali nekaterih preostalih 
pooblastil, podeljenih organu za imenovanje, soglasno zaupajo kateri 
koli od njih. 

Organ za imenovanje lahko direktorju dodeli druge naloge, če so te 
naloge v skladu z delovno obremenitvijo, ki izhaja iz nalog direktorja 
Organa, in če ne morejo privesti do nasprotja interesov ali ogroziti 
popolne neodvisnosti direktorja. 

4. Organ ima prostore v Evropskem parlamentu, ki Organu nudi 
ustrezne pisarne in upravne podporne zmogljivosti. 

5. Direktorju Organa pomaga osebje iz ene ali več institucij Unije. 
Pri delu za Organ to osebje deluje zgolj po navodilih direktorja Organa. 

Izbor osebja ne sme privesti do nasprotja interesov med njihovimi 
nalogami v Organu in vsemi drugimi uradnimi nalogami, osebje pa se 
vzdrži vsakega dejanja, ki je nezdružljivo z naravo njihovih nalog. 

6. Organ sklene sporazume z Evropskim parlamentom, po potrebi pa 
tudi z drugimi institucijami, o vseh upravnih dogovorih, potrebnih za 
opravljanje svojih nalog, zlasti sporazume v zvezi z osebjem, storitvami 
in podporo iz odstavkov 4, 5 in 8. 

7. Odobritve za odhodke Organa se zagotovijo pod ločenim 
naslovom oddelka za Evropski parlament v splošnem proračunu 
Evropske unije. Odobritve zadostujejo za zagotovitev popolnega in 

▼B 

( 1 ) Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o 
določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev Evropskih skupnosti, ter uvedbi posebnih ukrepov, začasno 
veljavnih za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).
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neodvisnega delovanja Organa. Direktor Evropskemu parlamentu pred
loži osnutek proračunskega načrta za Organ, ki se objavi. Evropski 
parlament na direktorja Organa prenese pristojnosti odredbodajalca v 
zvezi s temi odobritvami. 

8. Za Organ se uporablja Uredba Sveta št. 1 ( 1 ). 

Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Organa in registra, zagotavlja 
Prevajalski center za organe Evropske unije. 

9. Organ in odredbodajalec Evropskega parlamenta si delita vse 
informacije, potrebne za izvajanje svojih dolžnosti v skladu s to uredbo. 

10. Direktor vsako leto Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji 
predloži poročilo o dejavnostih Organa. 

11. Sodišče Evropske unije nadzira zakonitost odločitev Organa v 
skladu s členom 263 PDEU in je v skladu s členoma 268 in 340 
PDEU pristojno za spore v zvezi z nadomestilom škode, ki jo povzroči 
Organ. Kadar Organ ne sprejme odločitve, ki bi jo moral na podlagi te 
uredbe, se lahko pred Sodiščem Evropske unije v skladu s členom 265 
PDEU sproži postopek zaradi opustitve ukrepanja. 

Člen 7 

Register evropskih političnih strank in fundacij 

1. Organ vzpostavi register evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij ter ga upravlja. Podatki iz registra so dostopni na 
spletu v skladu s členom 32. 

2. Da se zagotovi pravilno delovanje registra, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 36 in v 
okviru ustreznih določb te uredbe v zvezi z: 

(a) informacijami in podpornimi dokumenti, ki jih ima Organ in za 
katere je register pristojno odložišče ter ki vključujejo statute evrop
skih političnih strank ali evropskih političnih fundacij, vse druge 
dokumente, predložene kot del vloge za registracijo v skladu s 
členom 8(2), vse dokumente držav članic sedeža iz člena 15(2) in 
informacij o identiteti oseb, ki so člani organov ali ki so nosilci 
funkcij s pristojnostmi upravnega, finančnega in pravnega zastopa
nja, kot je določeno v točki (f) člena 4(1) in točke (g) 5(1); 

▼B 

( 1 ) Uredba Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo 
v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385/58).
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(b) materialom iz registra iz točke (a) tega odstavka, v zvezi s katerim 
bo register pristojen za preverjanje zakonitosti, kot določi Organ na 
podlagi svojih pristojnosti, določenih v tej uredbi. Organ ni 
pristojen za preverjanje, ali evropska politična stranka oziroma 
evropska politična fundacija spoštuje obveznosti ali zahteve, ki ji 
jih nalaga država članica sedeža v skladu s členoma 4 in 5 ter 
členom 14(2) in ki so dodane obveznostim in zahtevam, ki jih 
določa ta uredba. 

3. Komisija z izvedbenimi akti podrobneje opredeli sistem registracij
skih številk, ki ga uporablja register, in standardne izpiske iz registra, ki 
se jih na zahtevo da na voljo tretjim osebam, vključno z vsebino pisem 
in dokumentov. Ti izpiski ne vsebujejo osebnih podatkov, razen iden
titete oseb, ki so člani organov ali nosilci funkcij s pristojnostmi uprav
nega, finančnega in pravnega zastopanja, kot je določeno v točki (f) 
člena 4(1) in točki (g) člena 5(1). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 37. 

Člen 8 

Vloga za registracijo 

1. Vloga za registracijo se vloži pri Organu. Vloga za registracijo kot 
evropska politična fundacija se vloži le prek evropske politične stranke, 
s katero je vlagatelj formalno povezan. 

2. Vlogi se priložijo: 

(a) dokumenti, ki dokazujejo, da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz člena 3, 
vključno s standardno formalno izjavo v obliki, določeni v Prilogi; 

(b) statut stranke ali fundacije, ki vsebuje določbe, ki jih zahtevata 
člena 4 in 5, vključno z ustreznimi prilogami in po potrebi izjavo 
države članice sedeža iz člena 15(2). 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 36 in v okviru ustreznih določb te uredbe za: 

(a) ugotavljanje kakršnih koli dopolnilnih informacij ali podpornih 
dokumentov v zvezi z odstavkom 2, potrebnim za to, da se Organu 
omogoči polno izvajanje njegovih nalog v skladu s to uredbo v 
zvezi z delovanjem registra; 

(b) prilagoditev standardne formalne izjave iz Priloge v zvezi s podrob
nostmi, ki jih izpolni vlagatelj, kadar je to potrebno za zagotovitev, 
da je na voljo dovolj informacij v zvezi s podpisnikom, njegovim 
mandatom in evropsko politično stranko ali evropsko politično 
fundacijo, katere mandat za zastopanje je prejel za namene izjave. 

▼B
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4. Dokumentacija, ki jo Organ prejme kot del vloge, se takoj objavi 
na spletnem mestu iz člena 32. 

Člen 9 

Obravnava vloge in odločitev Organa 

1. Organ obravnava vlogo, da bi ugotovil, ali vlagatelj izpolnjuje 
pogoje za registracijo iz člena 3 in ali statut vsebuje določbe, zahtevane 
v členih 4 in 5. 

2. Organ sprejme odločitev o registraciji vlagatelja, razen če ugotovi, 
da ta ne izpolnjuje pogojev za registracijo iz člena 3 oziroma da statut 
ne vsebuje določb, ki jih zahtevata člena 4 in 5. 

Organ objavi svojo odločitev o registraciji vlagatelja v enem mesecu po 
prejemu vloge za registracijo, če se uporabljajo postopki iz člena 15(4), 
pa v štirih mesecih po prejemu vloge za registracijo. 

Če je vloga nepopolna, Organ od vlagatelja takoj zahteva predložitev 
vseh potrebnih dodatnih informacij. Rok iz drugega pododstavka začne 
teči šele, ko Organ prejme popolno vlogo. 

3. Standardna formalna izjava iz točke (a) člena 8(2) šteje kot zado
stna, da Organ ugotovi, da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz točke (c) 
člena 3(1) ali točke (c) člena 3(2), odvisno od primera. 

4. Odločitev Organa o registraciji vlagatelja se objavi v Uradnem 
listu Evropske unije, skupaj s statutom zadevne stranke ali fundacije. 
Odločitev Organa, da ne registrira vlagatelja, se objavi v Uradnem listu 
Evropske unije, skupaj s podrobnimi razlogi za zavrnitev. 

5. O morebitnih spremembah dokumentov ali statuta, ki so bili pred
loženi v okviru vloge za registracijo v skladu s členom 8(2), se uradno 
obvesti Organ, ki posodobi registracijo, in sicer smiselno v skladu s 
postopki iz člena 15(2) in (4). 

6. Posodobljeni seznam strank članic evropske politične stranke, ki je 
priložen statutu stranke v skladu s členom 4(2), se posreduje Organu 
vsako leto. Vse spremembe, zaradi katerih evropska politična stranka 
morda ne izpolnjuje več pogoja iz točke (b) člena 3(1), se sporočijo 
Organu v štirih tednih po takšni spremembi. 

▼B
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Člen 10 

Preverjanje izpolnjevanja pogojev in zahtev za registracijo 

1. Brez poseganja v postopek iz odstavka 3 Organ redno preverja, ali 
registrirane evropske politične stranke in evropske politične fundacije še 
naprej izpolnjujejo pogoje za registracijo iz člena 3 in predpise o upra
vljanju iz točk (a), (b) in (d) do (f) člena 4(1) ter točk (a) do (e) in (g) 
člena 5(1). 

2. Če organ ugotovi, da evropska politična stranka ali fundacija ne 
izpolnjuje več katerega od pogojev za registracijo ali predpisov o upra
vljanju iz odstavka 1, razen pogojev iz točke (c) člena 3(1) in točke (c) 
člena 3(2), to stranko ali fundacijo o tem uradno obvesti. 

3. ►M1 Evropski parlament na lastno pobudo ali na podlagi uteme
ljene zahteve skupine državljanov, vložene v skladu z ustreznimi določ
bami njegovega poslovnika, Svet ali Komisija lahko pri Organu vloži 
zahtevo za preverjanje, ali določena evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 3(1) 
in točke (c) člena 3(2). V takšnih primerih in v primerih iz točke (a) 
člena 16(3), Organ za mnenje o zadevi zaprosi odbor neodvisnih 
uglednih oseb, ustanovljen s členom 11. Odbor svoje mnenje poda v 
roku dveh mesecev. ◄ 

Če se Organ seznani z dejstvi, ki lahko vzbudijo dvome o tem, ali 
določena evropska politična stranka ali evropska politična fundacija 
izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 3(1) in točke (c) člena 3(2), obvesti 
Evropski parlament, Svet in Komisijo, da bi jim omogočil vložitev 
zahteve za preverjanje iz prvega pododstavka. Brez poseganja v prvi 
pododstavek Evropski parlament, Svet in Komisija svoje namere izrazijo 
v dveh mesecih po prejetju teh informacij. 

Postopki, določeni v prvem in drugem pododstavku, se ne začnejo v 
obdobju dveh mesecev pred volitvami v Evropski parlament. 

Organ pri odločanju o izbrisu zadevne evropske politične stranke ali 
evropske politične fundacije iz registra upošteva mnenje odbora. 
Organ svojo odločitev ustrezno obrazloži. 

Organ lahko odločitev o izbrisu iz registra zaradi neizpolnjevanja 
pogojev iz točke (c) člena 3(1) in točke (c) člena 3(2) sprejme le v 
primeru očitne in resne kršitve teh pogojev. Za sprejetje te odločitve se 
uporablja postopek iz odstavka 4. 

▼B
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4. Organ o odločitvi o izbrisu evropske politične stranke ali fundacije 
iz registra zaradi očitne in resne kršitve, ki zadeva izpolnjevanje 
pogojev iz točke (c) člena 3(1) in točke (c) člena 3(2), obvesti Evropski 
parlament in Svet. Odločitev začne veljati le, če Evropski parlament in 
Svet ne nasprotujeta odločitvi v roku treh mesecev od uradnega obve
stila Evropskemu parlamentu in Svetu o tej odločitvi ali če sta pred 
iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila organ, da 
ji ne bosta nasprotovala. Če Evropski parlament in Svet izrazita naspro
tovanje, evropska politična stranka ali fundacija ostane registrirana. 

Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta odločitvi le iz razlogov, 
povezanih z oceno izpolnjevanja pogojev za registracijo iz točke (c) 
člena 3(1) in točke (c) člena 3(2). 

Zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija se 
uradno obvesti o tem, da je bilo glede odločitve Organa o izbrisu iz 
registra izraženo nasprotovanje. 

Evropski parlament in Svet sprejmeta stališče v skladu z njunimi pravili 
o sprejemanju odločitev, določenimi v skladu s Pogodbama. Vsakršno 
nasprotovanje se ustrezno obrazloži in se javno objavi. 

5. Če zoper odločitev Organa o izbrisu evropske politične stranke ali 
evropske politične fundacije iz registra ni bilo izraženo nasprotovanje v 
skladu s postopkom iz odstavka 4, se ta odločitev objavi v Uradnem 
listu Evropske unije, skupaj s podrobnimi razlogi za izbris iz registra, in 
začne veljati tri mesece po objavi. 

6. Evropski politični fundaciji se samodejno odvzame njen status kot 
tak, če je evropska politična stranka, s katero je povezana, izbrisana iz 
registra. 

Člen 11 

Odbor neodvisnih uglednih oseb 

1. Ustanovi se odbor neodvisnih uglednih oseb. Odbor sestavlja šest 
članov, pri čemer Evropski parlament, Svet in Komisija imenujejo vsak 
po dva člana. Člani odbora se izberejo na podlagi svojih osebnih in 
poklicnih odlik. Člani odbora ne smejo biti poslanci Evropskega parla
menta oziroma člani Sveta ali Komisije, voljeni nosilci katerih koli 
funkcij ali uradniki oziroma uslužbenci Evropske unije ali aktualni 
oziroma nekdanji uslužbenci evropske politične stranke ali evropske 
politične fundacije. 

Člani odbora so pri opravljanju svojih nalog neodvisni. Člani ne smejo 
zahtevati niti sprejemati nobenih navodil od nobene institucije ali vlade 
ali drugega organa, urada ali agencije ter se vzdržijo vsakega dejanja, ki 
je nezdružljivo z naravo njihovih nalog. 

▼B
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Novi člani se imenujejo v odbor v šestih mesecih po zaključku prvega 
zasedanja Evropskega parlamenta po volitvah v Evropski parlament. 
Članov ni mogoče ponovno imenovati. 

2. Odbor sprejme svoj poslovnik. Člani odbora iz svojih vrst izvolijo 
predsednika odbora v skladu s svojim poslovnikom. Sekretariat in finan
ciranje za odbor zagotovi Evropski parlament. Sekretariat odbora deluje 
zgolj po navodilih odbora. 

3. Odbor na zahtevo Organa poda svoje mnenje o kakršni koli more
bitni očitni in resni kršitvi vrednot, na katerih temelji Unija, iz točke (c) 
člena 3(1) in točke (c) člena 3(2), s strani evropske politične stranke ali 
evropske politične fundacije. V ta namen lahko odbor od Organa, 
Evropskega parlamenta, zadevne evropske politične stranke ali evropske 
politične fundacije, drugih političnih strank, političnih fundacij ali 
drugih zainteresiranih strani zahteva kateri koli zadevni dokument in 
dokazilo ter povabi na zaslišanje njihove predstavnike. 

V svojih mnenjih odbor v celoti upošteva temeljno pravico do svobode 
združevanja in potrebo po zagotavljanju pluralizma političnih strank v 
Evropi. 

Mnenja odbora se takoj javno objavijo. 

POGLAVJE III 

PRAVNI STATUS EVROPSKIH POLITIČNIH STRANK IN EVROPSKIH 
POLITIČNIH FUNDACIJ 

Člen 12 

Pravna osebnost 

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije imajo 
evropsko pravno osebnost. 

Člen 13 

Pravno priznanje in pravna sposobnost 

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije uživajo 
pravno priznanje in pravno sposobnost v vseh državah članicah. 

Člen 14 

Veljavno pravo 

1. Delovanje evropskih političnih strank in evropskih političnih 
fundacij ureja ta uredba. 

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ne ureja, ali, če jih ureja le delno, 
pri tistih vidikih, ki niso zajeti v tej uredbi, evropske politične stranke in 
evropske politične fundacije urejajo veljavne določbe nacionalnega 
prava države članice, v kateri imajo sedež. 

▼B
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Dejavnosti, ki jih evropske politične stranke in evropske politične 
fundacije izvajajo v drugih državah članicah, urejajo ustrezni nacionalni 
zakoni teh držav članic. 

3. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba oziroma veljavne določbe iz 
odstavka 2 ne urejajo, ali, če jih urejajo le delno, pri tistih vidikih, ki 
v njih niso zajeti, evropske politične stranke in evropske politične 
fundacije urejajo določbe njihovih statutov. 

Člen 15 

Pridobitev evropske pravne osebnosti 

1. Evropska politična stranka oziroma evropska politična fundacija 
pridobi evropsko pravno osebnost na dan, ko je v Uradnem listu 
Evropske unije objavljena odločitev Organa o njeni registraciji v skladu 
s členom 9. 

2. Če tako zahteva država članica, v kateri ima vlagatelj vloge za 
registracijo evropske politične stranke ali evropske politične fundacije 
svoj sedež, se vlogi, vloženi v skladu s členom 8, priloži izjava te 
države članice, ki potrjuje, da vlagatelj izpolnjuje vse nacionalne 
zahteve za vlogo in da je njegov statut v skladu z veljavnim pravom 
iz prvega pododstavka člena 14(2). 

3. Kadar ima vlagatelj pravno osebnost v skladu s pravom države 
članice, ta država članica pridobitev evropske pravne osebnosti šteje kot 
preoblikovanje nacionalne pravne osebnosti v evropsko pravno osebnost 
kot njeno naslednico. Slednja v celoti ohrani vse prej veljavne pravice 
in obveznosti nekdanjega nacionalnega pravnega subjekta, ki kot tak 
preneha obstajati. Zadevne države članice glede takšnega preoblikovanja 
ne določijo prestrogih pogojev. Vlagatelj ohrani svoj sedež v zadevni 
državi članici, dokler ni objavljena odločitev v skladu s členom 9. 

4. Če tako zahteva država članica, v kateri ima vlagatelj sedež, Organ 
določi datum objave iz odstavka 1 šele po tem, ko se posvetuje s to 
državo članico. 

Člen 16 

Prenehanje evropske pravne osebnosti 

1. Evropska politična stranka oziroma evropska politična fundacija 
izgubi evropsko pravno osebnost na dan začetka veljavnosti odločitve 
Organa o njenem izbrisu iz registra, kot je bila objavljena v Uradnem 
listu Evropske unije. Odločitev začne veljati tri mesece po objavi, razen 
če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija zahteva 
krajše obdobje. 

2. Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija se 
izbriše iz registra z odločitvijo Organa: 

▼B
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(a) kot posledico odločitve, sprejete v skladu s členom 10(2) do (5); 

(b) v okoliščinah, navedenih v členu 10(6); 

(c) na zahtevo zadevne evropske politične stranke ali evropske politične 
fundacije ali 

(d) v primerih iz točke (b) prvega pododstavka odstavka 3 tega člena. 

3. Če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija 
hudo kršila ustrezne obveznosti v skladu z veljavnim nacionalnim 
pravom glede na prvi pododstavek člena 14(2), lahko država članica 
sedeža na Organ naslovi obrazloženo zahtevo za izbris iz registra, v 
katerem mora natančno in izčrpno opredeliti nezakonita dejanja in 
točno določiti nacionalne zahteve, ki niso bile izpolnjene. V takšnih 
primerih Organ: 

(a) v zadevah, ki so izključno ali pretežno povezane z elementi, ki 
vplivajo na spoštovanje vrednot, na katerih temelji Unija, kot so 
izražene v členu 2 PEU, začne postopek preverjanja v skladu s 
členom 10(3). Uporablja se tudi člen 10(4), (5) in (6); 

(b) v drugih zadevah in če obrazložena zahteva zadevne države članice 
potrdi, da so bila izčrpana vsa nacionalna pravna sredstva, odloči, 
da bo zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično 
fundacijo izbrisal iz registra. 

Če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija hudo 
kršila ustrezne obveznosti v skladu z veljavnim nacionalnim pravom 
glede na drugi pododstavek člena 14(2) in če se zadeva izključno ali 
pretežno nanaša na elemente, ki vplivajo na spoštovanje vrednot, na 
katerih temelji Unija, kot so izražene v členu 2 PEU, lahko zadevna 
država članica na Organ naslovi zahtevo v skladu z določbami prvega 
pododstavka tega odstavka. Organ postopa v skladu s točko (a) prvega 
pododstavka tega odstavka. 

V vseh primerih Organ deluje brez nepotrebnega odlašanja. Organ 
obvesti zadevno državo članico in zadevno evropsko politično stranko 
ali evropsko politično fundacijo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z obraz
loženo zahtevo za izbris iz registra. 

4. Organ določi datum objave iz odstavka 1 po tem, ko se posvetuje 
z državo članico, kjer ima evropska politična stranka ali evropska poli
tična fundacija svoj sedež. 

5. Če zadevna evropska politična stranka ali evropska politična 
fundacija pridobi pravno osebnost v skladu s pravom države članice, 
v kateri ima sedež, ta država članica to pridobitev obravnava kot 

▼B
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preoblikovanje evropske pravne osebnosti v nacionalno pravno oseb
nost, ki v celoti ohrani že obstoječe pravice in obveznosti nekdanjega 
evropskega pravnega subjekta. Zadevna država članica v primeru takš
nega preoblikovanja ne določi prestrogih pogojev. 

6. Če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne 
pridobi pravne osebnosti v skladu s pravom države članice, v kateri ima 
sedež, preneha v skladu z veljavnim pravom te države članice. Zadevna 
država članica lahko zahteva, da mora stranka ali fundacija pred prene
hanjem pridobiti nacionalno pravno osebnost v skladu z odstavkom 5. 

7. Država članica v vseh primerih, navedenih v odstavkih 5 in 6, 
zagotovi popolno izpolnjevanje pogoja o nepridobitnosti iz člena 3. 
Organ in odredbodajalec Evropskega parlamenta se lahko z zadevno 
državo članico dogovorita o podrobnostih prenehanja evropske pravne 
osebnosti, zlasti za zagotovitev izterjave katerih koli sredstev, prejetih iz 
splošnega proračuna Evropske unije, in plačila katerih koli finančnih 
sankcij, izrečenih v skladu s členom 27. 

POGLAVJE IV 

DOLOČBE O FINANCIRANJU 

Člen 17 

Pogoji za financiranje 

1. Evropska politična stranka, registrirana v skladu s pogoji in 
postopki iz te uredbe, ki je v Evropskem parlamentu zastopana z vsaj 
enim svojim članom in ki ni v kateri od situacij, ki narekujejo izklju 
čitev, določeno v členu 106(1) finančne uredbe, lahko zaprosi za finan
ciranje iz splošnega proračuna Evropske unije v skladu s pogoji, ki jih 
je objavil odredbodajalec Evropskega parlamenta v razpisu za prispevke. 

2. Evropska politična fundacija, ki je povezana z evropsko politično 
stranko, upravičeno do vložitve vloge za financiranje iz odstavka 1, ter 
je registrirana v skladu s pogoji in postopki iz te uredbe in ni v kateri od 
situacij, ki narekujejo izključitev, določeno v členu 106(1) finančne 
uredbe, lahko zaprosi za financiranje iz splošnega proračuna Evropske 
unije v skladu s pogoji, ki jih je objavil odredbodajalec Evropskega 
parlamenta v razpisu za oddajo predlogov. 

3. Za namene ugotavljanja upravičenosti do financiranja iz splošnega 
proračuna Evropske unije v skladu z odstavkom 1 tega člena in točke 
(b) člena 3(1) ter za izvajanje člena 19(1) se poslanec Evropskega 
parlamenta šteje za člana samo ene evropske politične stranke, ki je, 
če je to ustrezno, stranka, s katero je na zadnji dan roka za vložitev vlog 
za financiranje povezana njegova nacionalna ali regionalna politična 
stranka. 

▼B
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4. Finančni prispevki ali nepovratna sredstva iz splošnega proračuna 
Evropske unije ne smejo preseči 90 % letnih povračljivih odhodkov, 
navedenih v proračunu evropske politične stranke, in 95 % upravičenih 
stroškov evropske politične fundacije. Evropske politične stranke lahko 
porabijo neporabljeni del prispevka Unije za kritje povračljivih 
odhodkov v proračunskem letu po njegovi dodelitvi. Zneski, ki po 
izteku navedenega proračunskega leta niso porabljeni, se izterjajo v 
skladu s finančno uredbo. 

▼B 
5. Odhodki, ki so povračljivi s finančnimi prispevki, v okviru 
omejitev iz členov 21 in 22 zajemajo administrativne odhodke in 
odhodke za tehnično pomoč, sestanke, raziskave, čezmejne dejavnosti, 
študije, informiranje in objave ter odhodke v zvezi s kampanjami. 

Člen 18 

Vloga za financiranje 

1. Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija, ki 
izpolnjuje pogoje iz člena 17(1) ali (2), za pridobitev financiranja iz 
splošnega proračuna Evropske unije vloži vlogo pri Evropskem parla
mentu po objavi razpisa za prispevke ali za oddajo predlogov. 

2. Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija mora v 
času vložitve vloge izpolnjevati obveznosti iz člena 23 ter mora biti od 
datuma vložitve vloge do konca proračunskega leta ali dejavnosti, za 
katero je dodeljen prispevek ali donacija, vpisana v registru in ji ne sme 
biti izrečena sankcija iz člena 27(1) in točk (v) in (vi) točke (a) 
člena 27(2). 

▼M1 
2a. Evropska politična stranka svoji vlogi priloži dokaze, da so njene 
stranke članice iz EU v 12 mesecih pred končnim rokom za vložitev 
zahtevka na svojih spletiščih na jasno viden in uporabnikom prijazen 
način praviloma objavljale politični program in logotip evropske poli
tične stranke. 

▼B 
3. Evropska politična fundacija v vlogo za financiranje vključi svoj 
letni delovni program ali akcijski načrt. 

4. Odredbodajalec Evropskega parlamenta sprejme odločitev v treh 
mesecih po zaključku razpisa za prispevke ali razpisa za zbiranje pred
logov ter odobri in upravlja ustrezne odobritve v skladu s finančno 
uredbo. 

5. Evropska politična fundacija lahko zaprosi za financiranje iz sploš
nega proračuna Evropske unije le prek evropske politične stranke, s 
katero je povezana. 

▼M1
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Člen 19 

Merila za dodelitev in razdelitev sredstev 

▼M1 
1. Razpoložljive odobritve za evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije, ki v skladu s členom 18 prejmejo prispevek ali 
nepovratna sredstva, se vsako leto porazdelijo na podlagi naslednjega 
razdelitvenega ključa: 

— 10 % odobritev se med upravičene evropske politične stranke razdeli 
v enakih delih, 

— 90 % odobritev se med upravičene evropske politične stranke razdeli 
sorazmerno z njihovim številom poslancev, ki so izvoljeni v 
Evropski parlament. 

Enak razdelitveni ključ se uporablja za financiranje evropskih političnih 
fundacij na podlagi njihove povezanosti s posamezno evropsko politično 
stranko. 

▼B 
2. Razdelitev iz odstavka 1 temelji na številu izvoljenih poslancev v 
Evropski parlament, ki so na zadnji dan roka za vložitev vlog za finan
ciranje člani evropske politične stranke vlagateljice ob upoštevanju 
člena 17(3). 

Spremembe števila izvoljenih poslancev po tem datumu ne vplivajo na 
zadevne deleže financiranja med evropskimi političnimi strankami in 
evropskimi političnimi fundacijami. Ta določba ne posega v zahteve 
iz člena 17(1), v skladu s katerim mora biti evropska politična stranka 
v Evropskem parlamentu zastopana z vsaj enim svojim poslancem. 

Člen 20 

Donacije in prispevki 

1. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije lahko 
sprejmejo donacije fizičnih ali pravnih oseb v vrednosti do 18 000 EUR 
na leto in na donatorja. 

2. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije ob pred
ložitvi svojih letnih računovodskih izkazov v skladu s členom 23 posre
dujejo tudi seznam vseh donatorjev in njihovih donacij, pri čemer nave
dejo vrsto in vrednost posamezne donacije. Ta odstavek se uporablja 
tudi za prispevke strank članic evropskih političnih strank in organizacij 
članic evropskih političnih fundacij. 

Za donacije fizičnih oseb, katerih vrednost presega 1 500 EUR in je 
manjša od ali enaka 3 000 EUR, zadevna evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija navede, ali so ustrezni donatorji predhodno 
pisno privolili v objavo v skladu s točko (e) člena 32(1). 

3. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije v šestih 
mesecih pred volitvami v Evropski parlament pisno in v skladu z 
odstavkom 2 vsak teden obvestijo Organ o donacijah, ki jih prejmejo. 

▼B
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4. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije pisno in 
v skladu z odstavkom 2 takoj obvestijo Organ o sprejetih posamičnih 
donacijah, katerih vrednost presega 12 000 EUR. 

5. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije ne 
smejo sprejeti: 

(a) anonimnih donacij ali prispevkov; 

(b) donacij iz proračunov političnih skupin v Evropskem parlamentu; 

(c) donacij katerega koli javnega organa iz države članice ali tretje 
države ali katerega koli podjetja, v katerem ima lahko tak javni 
organ posredno ali neposredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva 
tega podjetja, svoje finančne udeležbe ali predpisov, ki jih urejajo, 
ali 

(d) donacij katerega koli zasebnega subjekta s sedežem v tretji državi 
ali posameznikov iz tretje države, ki niso upravičeni do glasovanja 
na volitvah v Evropski parlament. 

6. Vse donacije, ki niso dovoljene v skladu s to uredbo, se v 30 dneh 
od datuma, ko jih evropska politična stranka ali evropska politična 
fundacija prejme: 

(a) vrnejo donatorju ali kateri koli osebi, ki deluje v imenu donatorja, 
ali 

(b) kadar donacije ni mogoče vrniti, se o njej poroča Organu in Evrop
skemu parlamentu. Odredbodajalec Evropskega parlamenta pripravi 
in odobri izterjavo v skladu z določbami iz členov 78 in 79 finančne 
uredbe. Zadevna sredstva se vpišejo kot splošni prihodki v oddelku 
splošnega proračuna Evropske unije, ki se nanaša na Evropski 
parlament. 

7. Prispevki, ki jih evropska politična stranka prejme od svojih 
članov, so dopustni. Vrednost takšnih prispevkov ne presega 40 % 
letnega proračuna zadevne evropske politične stranke. 

8. Prispevki, ki jih evropska politična fundacija prejme od svojih 
članov in od evropske politične stranke, s katero je povezana, so dopu
stni. Vrednost teh prispevkov ne presega 40 % letnega proračuna 
zadevne evropske politične fundacije in ti prispevki ne smejo izvirati 
iz sredstev, ki jih je evropska politična stranka prejela iz splošnega 
proračuna Evropske unije v skladu s to uredbo. 

Dokazno breme nosi evropska politična stranka, ki v svojih računovod
skih izkazih jasno navede izvor sredstev, ki jih porabi za financiranje 
evropske politične fundacije, s katero je povezana. 

▼B
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9. Brez poseganja v odstavka 7 in 8 lahko evropske politične stranke 
in evropske politične fundacije sprejmejo prispevke od državljanov, ki 
so njihovi člani, do vrednosti 18 000 EUR na leto in na člana, če ti člani 
znesek prispevajo v svojem imenu. 

Prag iz prvega pododstavka se ne uporablja, če je zadevni član tudi 
izvoljeni poslanec Evropskega parlamenta, nacionalnega parlamenta ali 
regionalnega parlamenta oziroma regionalne skupščine. 

10. Vsi prispevki, ki niso dovoljeni v skladu s to uredbo, se vrnejo v 
skladu z odstavkom 6. 

Člen 21 

Financiranje kampanj v okviru volitev v Evropski parlament 

1. Ob upoštevanju drugega pododstavka se sredstva, ki jih evropske 
politične stranke prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz 
katerega koli drugega vira, lahko porabijo za financiranje kampanj, ki 
jih evropske politične stranke izvajajo v okviru volitev v Evropski 
parlament, na katerih je njihovo sodelovanje obvezno v skladu s 
točko (d) člena 3(1). 

V skladu s členom 8 Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s 
splošnimi neposrednimi volitvami ( 1 ) vsaka država članica z nacional
nimi predpisi ureja financiranje in morebitno omejevanje volilnih stro 
škov za vse politične stranke, kandidate in tretje osebe na volitvah v 
Evropski parlament, poleg urejanja njihovega sodelovanja na teh 
volitvah. 

2. Evropske politične stranke v svojih letnih računovodskih izkazih 
jasno opredelijo odhodke v zvezi s kampanjami iz odstavka 1. 

Člen 22 

Prepoved financiranja 

1. Ne glede na člen 21(1) se financiranje evropskih političnih strank 
iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira 
ne sme porabiti za neposredno ali posredno financiranje drugih politi 
čnih strank ter zlasti nacionalnih strank ali kandidatov. Za te nacionalne 
politične stranke in kandidate še naprej veljajo nacionalni predpisi. 

2. Financiranje evropskih političnih fundacij iz splošnega proračuna 
Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira se lahko porabi samo za 
financiranje njihovih nalog, kakor so navedene v točki 4 člena 2, in za 
kritje odhodkov, ki so neposredno povezani s cilji, navedenimi v 
njihovih statutih v skladu s členom 5. V nobenem primeru se ne sme 
porabiti za neposredno ali posredno financiranje volitev, političnih 
strank ali kandidatov ali drugih fundacij. 

▼B 

( 1 ) UL L 278, 8.10.1976, str. 5.

F4_Uredba o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

- 267 - 



 

02014R1141 — SL — 04.05.2018 — 001.001 — 22 

3. Financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih 
fundacij iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli 
drugega vira se ne sme porabiti za financiranje referendumskih kampanj. 

POGLAVJE V 

NADZOR IN SANKCIJE 

Člen 23 

Obveznosti v zvezi z računovodskimi izkazi in revizijo ter 
obveznosti poročanja 

1. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije najpoz
neje v šestih mesecih po koncu proračunskega leta predložijo Organu, 
kopijo pa odredbodajalcu Evropskega parlamenta in pristojni nacionalni 
kontaktni točki v državi članici njihovega sedeža,: 

(a) svoje letne računovodske izkaze in spremna pojasnila, v katerih so 
zajeti prihodki in odhodki ter sredstva in obveznosti na začetku in 
na koncu proračunskega leta, v skladu z veljavnim pravom v državi 
članici, v kateri imajo sedež, in letne računovodske izkaze, in sicer 
na podlagi mednarodnih računovodskih standardov, kakor so opre
deljeni v členu 2 Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta 
in Sveta ( 1 ); 

(b) poročilo o zunanji reviziji letnih računovodskih izkazov, ki zajema 
njihovo zanesljivost ter zakonitost in pravilnost prihodkov in 
odhodkov in ki jo je opravil neodvisen organ ali neodvisen strokov
njak, in 

(c) seznam donatorjev in dajalcev prispevkov ter njihovih donacij 
oziroma prispevkov, o katerih se poroča v skladu s členom 20(2), 
(3) in (4). 

2. Kadar evropske politične stranke ali evropske politične fundacije 
izvršujejo odhodke skupaj z nacionalnimi političnimi strankami oziroma 
nacionalnimi političnimi fundacijami ali z drugimi organizacijami, v 
letne računovodske izkaze iz odstavka 1 vključijo dokazila o odhodkih, 
ki so evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji nastali 
neposredno ali prek zadevnih tretjih oseb. 

3. Neodvisne zunanje organe ali strokovnjake iz točke (b) odstavka 1 
izbere, pooblasti in plača Evropski parlament. Ustrezno se jih pooblasti 
za revidiranje računovodskih izkazov v skladu z veljavnim pravom v 
državi članici, v kateri imajo sedež. 

4. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije neod
visnim organom ali strokovnjakom zagotovijo vse informacije, ki jih ti 
zahtevajo za namene revizije. 

▼B 

( 1 ) Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 
2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 
11.9.2002, str. 1).
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5. Neodvisni organi ali strokovnjaki Organ in odredbodajalca Evrop
skega parlamenta obvestijo o sumu nezakonitega ravnanja, goljufije ali 
korupcije, ki bi lahko škodovali finančnim interesom Unije. O tem 
Organ in odredbodajalec Evropskega parlamenta obvestita zadevne 
nacionalne kontaktne točke. 

Člen 24 

Splošna pravila o nadzoru 

1. Nadzor skladnosti evropskih političnih strank in evropskih politi 
čnih fundacij z obveznostmi iz te uredbe se izvaja v sodelovanju z 
Organom, odredbodajalcem Evropskega parlamenta in pristojnimi drža
vami članicami. 

2. Organ nadzoruje skladnost evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij z obveznostmi iz te uredbe, zlasti v povezavi s 
členom 3, točkami (a), (b) in (d) do (f) člena 4(1), točkami (a) do (e) 
in (g) člena 5(1), členom 9(5) in (6) ter členi 20, 21 in 22. 

Odredbodajalec Evropskega parlamenta nadzoruje skladnost evropskih 
političnih strank in evropskih političnih fundacij z obveznostmi, pove
zanimi s financiranjem Unije, iz te uredbe v skladu s finančno uredbo. 
Evropski parlament pri izvajanju tega nadzora sprejme potrebne ukrepe 
za preprečevanje goljufij, ki škodijo finančnim interesom Unije, in boj 
proti njim. 

3. Nadzor Organa in odredbodajalca Evropskega parlamenta iz 
odstavka 2 se ne izvaja glede skladnosti evropskih političnih strank in 
evropskih političnih fundacij z njihovimi obveznostmi iz veljavnega 
nacionalnega prava iz člena 14. 

4. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije Organu, 
odredbodajalcu Evropskega parlamenta, Računskemu sodišču, Evrop
skemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) ali državam članicam 
zagotovijo vse zahtevane informacije, potrebne za izvajanje kontrol, 
za katere so v skladu s to uredbo odgovorni. 

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije na zahtevo 
Organa in za namene nadzora skladnosti s členom 20 Organu zagotovijo 
vse informacije o prispevkih posameznih članov in o identiteti teh 
članov. Poleg tega lahko Organ od evropskih političnih strank po 
potrebi zahteva, da posredujejo podpisana potrdila članov, ki so nosilci 
voljene funkcije, da bi se preverila skladnost s pogoji iz prvega podod
stavka točke (b) člena 3(1). 

Člen 25 

Izvrševanje in nadzor v zvezi s financiranjem Unije 

1. Odobritve za financiranje evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij se določijo v okviru letnega proračunskega postopka 
in se izvršujejo v skladu s to uredbo in finančno uredbo. 

▼B
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Odredbodajalec Evropskega parlamenta določi pogoje za prispevke in 
nepovratna sredstva v razpisu za prispevke in razpisu za zbiranje 
predlogov. 

2. Nadzor nad financiranjem iz splošnega proračuna Evropske unije 
in njegovo uporabo se izvaja v skladu s finančno uredbo. 

Nadzor se izvaja tudi na podlagi letne potrditve, ki jo opravi zunanji 
neodvisni revizor, kakor je določeno v členu 23(1). 

3. Računsko sodišče izvaja svoje revizijske pristojnosti v skladu s 
členom 287 PDEU. 

4. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ki so 
financirane v skladu s to uredbo, Računskemu sodišču na njegovo 
zahtevo posredujejo vse dokumente ali informacije, ki jih potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 

5. V sklepu ali sporazumu o prispevku ali dodelitvi nepovratnih 
sredstev se izrecno določi, da Evropski parlament in Računsko sodišče 
opravita revizijo na podlagi računovodskih dokumentov in na kraju 
samem pri evropski politični stranki, ki je prejela prispevek iz splošnega 
proračuna Evropske unije, ali pri evropski politični fundaciji, ki je 
prejela nepovratna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije. 

6. Računsko sodišče in odredbodajalec Evropskega parlamenta ali 
kateri koli drug zunanji organ, ki ga pooblasti odredbodajalec Evrop
skega parlamenta, lahko izvedejo potrebne preglede in preverjanja na 
kraju samem, da bi preverili zakonitost odhodkov in pravilno izvajanje 
določb sklepa ali sporazuma o prispevku ali dodelitvi nepovratnih sred
stev ter, v primeru evropskih političnih fundacij, primerno izvajanje 
delovnega programa ali akcije. Zadevna evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija predloži vse dokumente ali informacije, 
potrebne za izvajanje te naloge. 

7. OLAF lahko na podlagi določb in postopkov iz Uredbe (EU, 
Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ) ter Uredbe 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 ( 2 ) opravi preiskave, vključno s 
pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi v zvezi s prispevki ali 
nepovratnimi sredstvi v okviru te uredbe ugotovil morebitne primere 
goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim 
interesom Unije. Odredbodajalec Evropskega parlamenta lahko na 
podlagi ugotovitev odredi izterjavo. 

▼B 

( 1 ) Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 
18.9.2013, str. 1). 

( 2 ) Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o 
pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito 
finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepra
vilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).
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Člen 26 

Tehnična podpora 

Vsa tehnična podpora, ki jo Evropski parlament zagotavlja evropskim 
političnim strankam, temelji na načelu enakega obravnavanja. Odobri se 
pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi se zagotavlja 
drugim zunanjim organizacijam in združenjem, ki se jim lahko odobrijo 
podobne ugodnosti, ter se zagotovi na podlagi računa in za plačilo. 

Člen 27 

Sankcije 

1. V naslednjih primerih se Organ v skladu s členom 16 odloči za 
sankcijo izbrisa evropske politične stranke ali evropske politične funda
cije iz registra: 

(a) kadar je bilo s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je stranka ali 
fundacija izvrševala nezakonite dejavnosti, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, kakor so določene v členu 106(1) finančne 
uredbe; 

▼M1 
(b) kadar se v skladu s postopki iz člena 10(2) do (5) ugotovi, da ne 

izpolnjuje več enega ali več pogojev, določenih v členu 3(1) 
ali (2); 

(ba) kadar odločitev o registraciji zadevne stranke ali fundacije temelji 
na netočnih ali zavajajočih informacijah, za katere je odgovoren 
vlagatelj, ali kadar je bila taka odločitev dosežena s prevaro, ali 

▼B 
(c) če država članica zahteva izbris iz registra zaradi hude kršitve 

obveznosti iz nacionalnega prava in je zahtevek skladen z zahte
vami iz točke (b) člena 16(3). 

2. Organ izreče finančne sankcije v naslednjih primerih: 

(a) količinsko neopredeljive kršitve: 

(i) če niso izpolnjene zahteve iz člena 9(5) ali (6); 

(ii) če niso izpolnjene prevzete obveznosti in če ni skladnosti z 
informacijami, ki jih zagotovi evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija v skladu s točkami (a), (b) in 
(d) do (f) člena 4(1) ter točkami (a), (b), (d) in (e) člena 5(1); 

(iii) če ni izpolnjena obveznost posredovanja seznama donatorjev in 
njihovih donacij v skladu s členom 20(2) ali poročanja o dona
cijah v skladu s členom 20(3) in (4); 

▼B
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(iv) kadar je evropska politična stranka ali evropska politična 
fundacija kršila obveznosti iz člena 23(1) ali člena 24(4); 

(v) če je bilo s pravnomočno sodbo ugotovljena, da je evropska 
politična stranka ali evropska politična fundacija izvrševala 
nezakonite dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, 
kakor so določene v členu 106(1) finančne uredbe; 

(vi) če je zadevna evropska politična stranka ali evropska politična 
fundacija kadar koli namenoma opustila dolžnost zagotavljanja 
informacij ali je naklepno predložila netočne ali zavajajoče 
informacije ali če organi, ki so po tej uredbi pristojni za revi
zijo ali opravljanje pregledov pri upravičencih do financiranja 
iz splošnega proračuna Evropske unije, odkrijejo nepravilnosti 
v svojih letnih računovodskih izkazih, ki štejejo za bistvene 
opustitve ali napačne navedbe postavk v skladu z mednarod
nimi računovodskimi standardi, opredeljenimi v členu 2 
Uredbe (ES) št. 1606/2002; 

(b) količinsko opredeljive kršitve: 

(i) če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija 
sprejela donacije in prispevke, ki v skladu s členom 20(1) ali 
(5) niso dovoljeni, razen če so izpolnjeni pogoji iz člena 20(6); 

(ii) če niso izpolnjene zahteve iz členov 21 in 22. 

3. Odredbodajalec Evropskega parlamenta lahko evropsko politično 
stranko ali evropsko politično fundacijo izloči iz prihodnjega financi
ranja Unije za do pet let, ali do deset let v primerih ponovne kršitve v 
petletnem obdobju, če je bila spoznana za krivo katere koli kršitve iz 
točk (v) in (vi) točke (a) odstavka 2. To ne posega v pooblastila odred
bodajalca Evropskega parlamenta, določena v členu 204n finančne 
uredbe. 

4. Za namene odstavkov 2 in 3 se evropskim političnim strankam ali 
evropskim političnim fundacijam izrečejo naslednje finančne sankcije: 

(a) v primeru količinsko neopredeljivih kršitev določen odstotek letnega 
proračuna zadevne evropske politične stranke ali evropske politične 
fundacije: 

— 5 % ali 

— 7,5 % v primeru kršitev v steku ali 

— 20 % v primeru, da je zadevna kršitev ponovna kršitev, ali 

— tretjina zgoraj navedenih odstotkov, če zadevna evropska poli
tična stranka ali evropska politična fundacija prostovoljno prizna 
kršitev, preden Organ uradno začne preiskavo, tudi v primeru 
kršitev v steku ali ponovne kršitve, in če zadevna stranka ali 
fundacija sprejme ustrezne popravljalne ukrepe, 

▼B
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— 50 % letnega proračuna zadevne evropske politične stranke ali 
evropske politične fundacije za predhodno leto, kadar je bilo s 
pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je izvrševala nezakonite 
dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, kakor so dolo 
čene v členu 106(1) finančne uredbe; 

(b) v primeru količinsko opredeljivih kršitev določen odstotek prejetega 
ali neprijavljenega nepravilnega zneska v skladu z naslednjo 
lestvico, do največ 10 % letnega proračuna zadevne evropske poli
tične stranke ali evropske politične fundacije: 

— 100 % prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska, če ne 
presega 50 000 EUR, ali 

— 150 % prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska, če 
presega 50 000 EUR, vendar ne presega 100 000 EUR, ali 

— 200 % prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska, če 
presega 100 000 EUR, vendar ne presega 150 000 EUR, ali 

— 250 % prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska, če 
presega 150 000 EUR, vendar ne presega 200 000 EUR, ali 

— 300 % prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska, če 
presega 200 000 EUR, ali 

— tretjina zgoraj navedenih odstotkov, če zadevna evropska poli
tična stranka ali evropska politična fundacija prostovoljno prizna 
kršitev, preden Organ in/ali odredbodajalec Evropskega parla
menta uradno začne preiskavo, in če zadevna stranka ali funda
cija sprejme ustrezne popravljalne ukrepe. 

Pri uporabi zgoraj navedenih odstotkov se vsaka donacija ali prispevek 
obravnava ločeno. 

5. Če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija stori 
več kršitev te uredbe v steku, se ji izreče zgolj sankcija, določena za 
najhujšo kršitev, razen če ni v točki (a) odstavka 4 določeno drugače. 

6. Za sankcije, določene s to uredbo, velja zastaralni rok pet let od 
datuma, ko je bila kršitev storjena, ali, v primeru nadaljevane ali 
ponovne kršitve, od datuma, ko kršitev preneha. 

▼M1 

Člen 27a 

Odgovornost fizičnih oseb 

Kadar Organ naloži finančno sankcijo v primerih iz točke (a)(v) 
ali (a)(vi) člena 27(2), se za namene izterjave v skladu s členom 30(2) 
lahko ugotovi, da je fizična oseba, ki je član upravnega, upravljalnega 

▼B
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ali nadzornega organa v zadevni evropski politični stranki ali evropski 
politični fundaciji ali ki ima pooblastila za zastopanje, odločanje ali 
nadzor v zvezi z evropsko politično stranko ali evropsko politično 
fundacijo, v naslednjih primerih tudi odgovorna za kršitev: 

(a) v primeru iz točke (a)(v) člena 27(2), kadar je bilo v sodbi, na 
katero se sklicuje navedena določba, ugotovljeno, da je tudi fizična 
oseba odgovorna za zadevne nezakonite dejavnosti; 

(b) v primeru iz točke (a)(vi) člena 27(2), kadar je tudi fizična oseba 
odgovorna za zadevna ravnanja ali nepravilnosti. 

▼B 

Člen 28 

Sodelovanje med Organom, odredbodajalcem Evropskega 
parlamenta in državami članicami 

1. Organ, odredbodajalec Evropskega parlamenta in države članice si 
prek nacionalnih kontaktnih točk izmenjujejo informacije in se redno 
medsebojno obveščajo o zadevah, povezanih z določbami o financira
nju, kontrolami in sankcijami. 

2. Prav tako se dogovorijo o praktični ureditvi izmenjave takšnih 
informacij, vključno s pravili o razkritju zaupnih informacij ali dokazov 
in sodelovanju med državami članicami. 

3. Odredbodajalec Evropskega parlamenta obvesti Organ o vseh 
ugotovitvah, ki bi bile lahko povod za izrek sankcij iz člena 27(2) do 
(4), da se mu omogoči sprejetje ustreznih ukrepov. 

4. Organ obvesti odredbodajalca Evropskega parlamenta o vseh spre
jetih odločitvah glede sankcij, da bi odredbodajalec lahko ustrezno 
ukrepal v skladu s finančno uredbo. 

Člen 29 

Popravljalni ukrepi in načela dobrega upravljanja 

1. Preden Organ ali odredbodajalec Evropskega parlamenta sprejme 
končno odločitev v zvezi s sankcijami iz člena 27, zadevni evropski 
politični stranki ali evropski politični fundaciji omogoči, da sprejme 
potrebne ukrepe za odpravo kršitve v razumnem roku, ki praviloma ni 
daljši od enega meseca. Organ ali odredbodajalec Evropskega parla
menta zlasti omogoči, da se popravijo administrativne in računske 
napake, da se po potrebi zagotovijo dodatni dokumenti ali informacije 
ali se popravijo manjše napake. 

2. Če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne 
sprejme popravljalnih ukrepov v roku iz odstavka 1, se sprejme odlo 
čitev glede izreka ustreznih sankcij iz člena 27. 

▼M1
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3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata v zvezi s pogoji, določenimi v 
točkah (b) do (d) člena 3(1) in točki (c) člena 3(2). 

Člen 30 

Izterjava 

1. Na podlagi odločitve organa o izbrisu evropske politične stranke 
ali evropske politične fundacije iz registra odredbodajalec Evropskega 
parlamenta razveljavi veljavne odločitve o financiranju s strani Unije 
oziroma odpove sporazume o takem financiranju, razen v primeru iz 
točke (c) člena 16(2) in točk (b) in (d) člena 3(1). Odredbodajalec tudi 
izterja kakršno koli financiranje s strani Unije, vključno z neporablje
nimi sredstvi iz preteklih let. 

2. ►M1 Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija, 
ki ji je bila izrečena sankcija zaradi katere koli kršitve iz člena 27(1) in 
točk (v) in (vi) člena 27(2)(a), iz tega razloga ne izpolnjuje več pogojev 
iz člena 18(2). Zato odredbodajalec Evropskega parlamenta odpove 
sporazum o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev ali razve
ljavi odločitev o financiranju s strani Unije, ki se dodeli v skladu s to 
uredbo, in izterja neupravičeno izplačane zneske na podlagi sporazuma 
ali sklepa o prispevku ali dodelitvi nepovratnih sredstev ter tudi vsa 
neporabljena sredstva Unije iz preteklih let. Odredbodajalec Evropskega 
parlamenta tudi izterja neupravičeno izplačane zneske na podlagi spora
zuma ali sklepa o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev od 
fizične osebe, glede katere je bila sprejeta odločitev v skladu s 
členom 27a, pri čemer po potrebi upošteva izjemne okoliščine v zvezi 
s to fizično osebo. ◄ 

▼M1 
V primeru take odpovedi oziroma razveljavitve se plačila odredboda
jalca Evropskega parlamenta omejijo na povračljive odhodke evropske 
politične stranke ali upravičene stroške evropske politične fundacije do 
datuma, ko začne veljati odločitev o odpovedi oziroma razveljavitvi. 

▼B 
Ta odstavek se uporablja tudi za primere iz točke (c) člena 16(2) in točk 
(b) in (d) člena 3(1). 

POGLAVJE VI 

KONČNE DOLOČBE 

Člen 31 

Zagotavljanje informacij državljanom 

Ob upoštevanju členov 21 in 22 ter svojih statutov in notranjih 
postopkov sprejmejo evropske politične stranke v okviru volitev v 
Evropski parlament vse ustrezne ukrepe za obveščanje državljanov 
Unije o povezavah med nacionalnimi političnimi strankami in kandidati 
ter zadevnimi evropskimi političnimi strankami. 

▼B
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Člen 32 

Preglednost 

1. Evropski parlament po pooblastilu svojega odredbodajalca ali 
Organa na spletnem mestu, ustvarjenem v ta namen, objavi: 

(a) imena in statute vseh registriranih evropskih političnih strank in 
evropskih političnih fundacij, skupaj z dokumenti, ki so bili pred
loženi v okviru njihove vloge za registracijo v skladu s členom 8, 
najpozneje štiri tedne po tem, ko je Organ sprejel svojo odločitev, 
ter vse naknadne spremembe, o katerih je bil Organ uradno 
obveščen v skladu s členom 9(5) in (6); 

(b) seznam vlog, ki so bile zavrnjene, skupaj z dokumenti, predloženimi 
v okviru vloge za registracijo, skupaj z vlogami za registracijo v 
skladu s členom 8, in razloge za zavrnitev, najpozneje štiri tedne po 
tem, ko je Organ sprejel svojo odločitev; 

(c) letno poročilo s preglednico zneskov, plačanih posamezni evropski 
politični stranki in evropski politični fundaciji za vsako proračunsko 
leto, za katero je prejela prispevek ali so ji bila izplačana nepovratna 
sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije; 

(d) letne računovodske izkaze in zunanja revizijska poročila iz 
člena 23(1) ter, za evropske politične fundacije, končna poročila o 
izvajanju delovnih programov ali ukrepov; 

(e) imena donatorjev in njihovih donacij, ki so jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije sporočile v skladu s 
členom 20(2), (3) in (4), razen donacij fizičnih oseb, ki ne presegajo 
vrednosti 1 500 EUR na leto in na donatorja in ki se sporočijo kot 
„manjše donacije“. Donacije fizičnih oseb, katerih letna vrednost 
presega višja od 1 500 EUR in je manjša od ali enaka 3 000 EUR, 
se ne objavijo brez predhodnega pisnega dovoljenja o njihovi 
objavi, ki ga da njihov donator. Brez predhodnega dovoljenja se 
take donacije sporočijo kot „manjše donacije“. Skupno število 
manjših donacij in število donatorjev na koledarsko leto se tudi 
objavi; 

(f) prispevke iz člena 20(7) in (8), ki so jih evropske politične stranke 
in evropske politične fundacije sporočile v skladu s členom 20(2), 
vključno z identiteto strank ali organizacij članic, ki so zagotovile 
prispevke; 

(g) podrobne informacije in razloge za katero koli končno odločitev, ki 
jo sprejme Organ v skladu s členom 27, vključno, če je ustrezno, s 
katerimi koli mnenji, ki jih sprejme odbor neodvisnih uglednih oseb 
v skladu s členoma 10 in 11, ob ustreznem upoštevanju 
Uredbe (ES) št. 45/2001; 

(h) podrobne informacije in razloge za katero koli končno odločitev, ki 
jo sprejme odredbodajalec Evropskega parlamenta v skladu s 
členom 27; 

▼B
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(i) opis tehnične podpore, zagotovljene evropskim političnim strankam; 

(j) ocenjevalno poročilo Evropskega parlamenta o uporabi te uredbe in 
o financiranih dejavnostih, kakor je navedeno v členu 38, in 

(k) posodobljen seznam poslancev Evropskega parlamenta, ki so člani 
evropske politične stranke. 

▼B 
2. Evropski parlament javno objavi seznam pravnih oseb, ki so 
članice evropske politične stranke, kakor je priložen statutu stranke v 
skladu s členom 4(2) in se posodablja v skladu s členom 9(6), ter 
skupno število posameznih članov. 

3. Osebni podatki se izključijo iz objave na spletnem mestu iz 
odstavka 1, razen če se objavijo v skladu s točkami (a), (e) ali (g) 
odstavka 1. 

4. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije v javno 
dostopni izjavi o varstvu zasebnosti potencialnim članom in donatorjem 
zagotovijo informacije, ki jih zahteva člen 10 Direktive 95/46/ES, in jih 
obvestijo o tem, da bodo Evropski parlament, Organ, OLAF, Računsko 
sodišče, države članice ali zunanji organi ali strokovnjaki, ki jih ti 
pooblastijo, njihove osebne podatke obdelovali za namene revizije in 
nadzora, ter o tem, da bodo njihovi osebni podatki objavljeni na 
spletnem mestu iz odstavka 1 v skladu s pogoji iz tega člena. Odred
bodajalec Evropskega parlamenta pri izvajanju člena 11 Uredbe (ES) 
št. 45/2001 enake informacije objavi v razpisih za prispevke ali zbiranje 
predlogov iz člena 18(1) te uredbe. 

Člen 33 

Varstvo osebnih podatkov 

1. Organ, Evropski parlament in odbor neodvisnih uglednih oseb, 
ustanovljen s členom 11, pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi te 
uredbe ravnajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001. Za namen obdelave 
osebnih podatkov štejejo za upravljavce podatkov v skladu s točko (d) 
člena 2 navedene uredbe. 

2. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije, države 
članice, ko izvajajo nadzor nad vidiki financiranja evropskih političnih 
strank in evropskih političnih fundacij v skladu s členom 24, ter neod
visni organi ali strokovnjaki, pooblaščeni za revidiranje računovodskih 
izkazov v skladu s členom 23(1), pri obdelavi osebnih podatkov na 
podlagi te uredbe ravnajo v skladu z Direktivo 95/46/ES in nacionalnimi 
predpisi, sprejetimi na njeni podlagi. Za namen obdelave osebnih poda
tkov veljajo za upravljavce podatkov v skladu s točko (d) člena 2 
navedene direktive. 

▼M1
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3. Organ, Evropski parlament in odbor neodvisnih uglednih oseb, 
ustanovljen s členom 11, zagotovijo, da se osebni podatki, ki jih zberejo 
na podlagi te uredbe, uporabljajo samo za zagotavljanje zakonitosti, 
pravilnosti ter preglednosti financiranja evropskih političnih strank in 
evropskih političnih fundacij ter članstva evropskih političnih strank. 
Vse osebne podatke, zbrane v ta namen, izbrišejo najpozneje 24 
mesecev po objavi njihovih ustreznih delov v skladu s členom 32. 

4. Države članice in neodvisni organi ali strokovnjaki, pooblaščeni za 
revidiranje računovodskih izkazov, uporabijo osebne podatke, ki jih 
prejmejo, samo za izvajanje nadzora nad financiranjem evropskih politi 
čnih strank in evropskih političnih fundacij. Te osebne podatke izbrišejo 
v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, potem ko so jih posredovali 
v skladu s členom 28. 

5. Osebni podatki se lahko hranijo za obdobje, daljše od obdobja iz 
odstavka 3 ali obdobja, ki je v skladu z odstavkom 4 predvideno v 
nacionalnem pravu, če je to potrebno zaradi pravnih ali upravnih 
postopkov, ki se nanašajo na financiranje evropske politične stranke 
ali evropske politične fundacije ali na članstvo evropske politične 
stranke. Vsi taki osebni podatki se izbrišejo najpozneje teden dni po 
datumu zaključka navedenih postopkov s pravnomočno odločbo ali po 
rešitvi kakršne koli revizije, pritožbe, pravde ali terjatve. 

6. Upravljavci podatkov iz odstavkov 1 in 2 izvedejo ustrezne 
tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov 
pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, spre
membo ali nepooblaščenim razkritjem ali dostopom, predvsem kadar 
obdelava takšnih podatkov vključuje njihov prenos po omrežju, ter 
pred vsemi drugimi nezakonitimi oblikami obdelave. 

7. Evropski nadzornik za varstvo podatkov je odgovoren za sprem
ljanje in zagotavljanje, da Organ, Evropski parlament in odbor neod
visnih uglednih oseb, ustanovljen s členom 11, pri obdelavi osebnih 
podatkov na podlagi te uredbe spoštujejo in varujejo temeljne pravice 
in svoboščine fizičnih oseb. Brez poseganja v kakršna koli pravna sred
stva lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
vloži pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov, če meni, 
da je bila njegova pravica do varstva osebnih podatkov kršena kot 
posledica obdelave teh podatkov s strani Organa, Evropskega parla
menta ali odbora. 

8. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije, države 
članice in neodvisni organi ali strokovnjaki, pooblaščeni za revidiranje 
računovodskih izkazov na podlagi te uredbe, so za vsako škodo, ki jo 
povzročijo pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe, odgo
vorni v skladu z veljavnim nacionalnim pravom. Države članice zago
tovijo, da se jim lahko izrečejo učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
sankcije za kršitve te uredbe, Direktive 95/46/ES in nacionalnih pred
pisov, sprejetih na njeni podlagi, ter zlasti za zlorabo osebnih podatkov. 

▼B
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Člen 34 

Pravica do zaslišanja 

Preden Organ ali odredbodajalec Evropskega parlamenta sprejme odlo 
čitev, ki bi lahko negativno posegla v pravice evropske politične 
stranke, evropske politične fundacije, vlagatelja iz člena 8 ali fizične 
osebe iz člena 27a, zasliši predstavnike zadevne evropske politične 
stranke, evropske politične fundacije ali vlagatelja ali zadevno fizično 
osebo. Organ oziroma Evropski parlament ustrezno obrazloži svojo 
odločitev. 

▼B 

Člen 35 

Pravica do pritožbe 

Zoper odločitve, sprejete na podlagi te uredbe, se lahko sproži sodni 
postopek pred Sodiščem Evropske unije v skladu z ustreznimi določ
bami PDEU. 

Člen 36 

Izvajanje pooblastila 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na 
Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu. 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(2) in 
člena 8(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 24. novembra 
2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje 
devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali 
Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 
vsakega obdobja. 

3. Pooblastilo iz člena 7(2) in člena 8(3) lahko kadar koli prekliče 
Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati 
dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, 
ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov. 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet. 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7(2) in členom 8(3), 
začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evrop
skemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca. 

▼M1
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Člen 37 

Postopek v odboru 

1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) 
št. 182/2011. 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011. 

▼M1 

Člen 38 

Ocenjevanje 

Evropski parlament po posvetovanju z Organom do 31. decembra 2021 
in nato vsakih pet let objavi poročilo o uporabi te uredbe in o financi
ranih dejavnostih. V poročilo po potrebi vključi možne spremembe 
statuta in sistemov financiranja. 

Najpozneje šest mesecev po tem, ko Evropski parlament objavi poro 
čilo, Komisija predstavi poročilo o uporabi te uredbe, v katerem 
posebno pozornost posveti njenim posledicam za položaj malih evrop
skih političnih strank in evropskih političnih fundacij. Poročilu se po 
potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te uredbe. 

▼B 

Člen 39 

Učinkovita uporaba 

Države članice sprejmejo ustrezne določbe, ki zagotavljajo učinkovito 
uporabo te uredbe. 

Člen 40 

Razveljavitev 

Uredba (ES) št. 2004/2003 se razveljavi z učinkom od dneva začetka 
veljavnosti te uredbe. Vendar se še naprej uporablja za akte in obvez
nosti, povezane s financiranjem političnih strank in političnih fundacij 
na evropski ravni za proračunska leta 2014, 2015, 2016 in 2017. 

▼M1 

Člen 40a 

Prehodna določba 

1. Določbe te uredbe, ki so se uporabljale pred 4. majem 2018, se še 
naprej uporabljajo za akte in zaveze v zvezi s financiranjem evropskih 
političnih strank in evropskih političnih fundacij na evropski ravni za 
proračunsko leto 2018. 

▼B
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2. Z odstopanjem od člena 18(2a) odredbodajalec Evropskega parla
menta, preden sprejme odločitev o vlogi za financiranje za proračunsko 
leto 2019, zahteva dokaz iz člena 18(2a) le za obdobje od 5. julija 2018. 

3. Evropske politične stranke, registrirane pred 4. majem 2018, 
najpozneje do 5. julija 2018 predložijo dokazila, da izpolnjujejo pogoje 
iz točk (b) in (ba) člena 3(1). 

4. Organ izbriše evropsko politično stranko in z njo povezano 
evropsko politično fundacijo iz registra, kadar zadevna stranka v roku 
iz odstavka 3 ne dokaže, da izpolnjuje pogoje iz točk (b) in (ba) 
člena 3(1). 

▼B 

Člen 41 

Začetek veljavnosti in uporabe 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije. 

Komisija sprejme delegirane akte iz člena 7(2) in točke (a) člena 8(3) 
najpozneje do 1. julija 2015. 

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2017. Vendar se Organ iz člena 6 
ustanovi do 1. septembra 2016. Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije, ki se registrirajo po 1. januarju 2017, lahko zapro
sijo za financiranje na podlagi te uredbe le za dejavnosti, ki se začnejo v 
proračunskem letu 2018 ali kasneje. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh 
državah članicah. 

▼M1
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PRILOGA 

Standardna izjava, ki jo izpolni vsak vlagatelj 

Spodaj podpisani/-a, ki ima polno pooblastilo [ime evropske politične stranke ali 
evropske politične fundacije], s to izjavo potrjuje, da je: 

[ime evropske politične stranke ali evropske politične fundacije] zavezana k 
izpolnjevanju pogojev registracije, določenih v točki (c) člena 3(1) oziroma 
točke (c) člena 3(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, in sicer da v svojem 
programu in dejavnostih zlasti spoštuje vrednote, na katerih temelji Evropska 
unija, kot so izražene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, in sicer spoštovanje 
človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in 
spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. 

Pooblaščeni podpisnik: 

Naziv (ga., g., …), priimek in ime: 

Funkcija v organizaciji, ki vlaga registracijo kot 
evropska politična stranka/evropska politična 
fundacija: 

Kraj/datum: 

Podpis: 

▼B
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KODEKS O VEČJEZIČNOSTI

SKLEP PREDSEDSTVA

Z DNE 1. JULIJA 20191

PREDSEDSTVO EVROPSKEGA PARLAMENTA JE,

- ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 24 in 342,

- ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 1/1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski
gospodarski skupnosti,

- ob upoštevanju Poslovnika Evropskega parlamenta, zlasti členov 25(2) in (9), 32(1), 167, 168,
180(6), 203, 204, 205, 208(9) in 226(6) in točke 7 Priloge IV,

- ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 med Evropskim
parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje2,

- ob upoštevanju Skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske
komisije z dne 13. junija 2007 o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja, zlasti točk 7,
8 in 40,

- ob upoštevanju kodeksa ravnanja pri pogajanjih v rednem zakonodajnem postopku z dne 28.
septembra 2017,

- ob upoštevanju sklepa predsedstva z dne 12. decembra 2011 o z viri gospodarni popolni
večjezičnosti pri tolmačenju – izvrševanje proračuna Evropskega parlamenta za leto 2012,

- ob upoštevanju sklepa predsedstva z dne 15. decembra 2014 o potovanjih delegacij odborov
izven treh krajev dela Evropskega parlamenta, zlasti člena 6,

- ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 15. oktobra 2015 o izvedbenih
določbah, ki urejajo delo delegacij, zlasti člena 6,

- ob upoštevanju resolucije Parlamenta z dne 10. septembra 2013 o poti k uspešnejšemu in
stroškovno učinkovitejšemu tolmačenju v Evropskem parlamentu3,

- ob upoštevanju okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropskim parlamentom in
evropskim varuhom človekovih pravic z dne 15. marca 2006,

- ob upoštevanju upravnih praktičnih ureditev med Evropskim parlamentom in Svetom z dne
26. julija 2011 za izvajanje člena 294(4) PDEU v primeru sporazuma v prvi obravnavi,

1 Ta kodeks nadomešča kodeks z dne 16. junija 2008.
2 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
3 P7_TA PROV(2013)0347
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- ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropskim parlamentom, Odborom regij in
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom z dne 5. februarja 2014,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Parlament je v resoluciji z dne 29. marca 2012 o svojih načrtih prihodkov in odhodkov za
proračunsko leto 2013 zagovarjal načelo večjezičnosti in opozoril na svoj posebni značaj, kar
zadeva potrebe po tolmačenju in prevajanju, in je poudaril, kako pomembno je
medinstitucionalno sodelovanje na tem področju.

(2) Dokumenti Parlamenta bi morali biti čim bolj kakovostni. Temu bi bilo treba posvetiti
posebno pozornost, zlasti kadar Parlament nastopa v vlogi zakonodajalca, v skladu z
zahtevami medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje.

(3) Vsi uporabniki jezikovnih služb Parlamenta morajo dosledno spoštovati obveznosti iz tega
kodeksa, da bi kakovost teh služb ostala na visoki ravni, kar je nujno potrebno, da se lahko
poslanci nemoteno izražajo v želenem jeziku.

(4) Dolgoročno izvajanje načela polne večjezičnosti bo odvisno od ozaveščanja uporabnikov
jezikovnih služb o stroških zagotavljanja teh služb in s tem o njihovi odgovornosti za čim
gospodarnejšo uporabo teh služb.

(5) V prehodnem obdobju po širitvah, ko jezikovnih virov ni dovolj, so nujni posebni ukrepi glede
njihovega razporejanja.

SKLENILO:

Člen 1
Splošne določbe

1. Pravice poslancev glede rabe jezikov ureja Poslovnik Evropskega parlamenta. Zagotovljene
so na osnovi načel, ki urejajo „popolno in z viri gospodarno večjezičnost“. Ta kodeks
podrobno opredeljuje izvedbene postopke, zlasti prioritete, ki jih je treba upoštevati v
primerih, ko razpoložljivi jezikovni viri ne morejo zadostiti zahtevam po jezikovnih storitvah.

2. Zagotavljanje jezikovnih storitev Evropskega parlamenta temelji na načelih, ki urejajo
„popolno in z viri gospodarno večjezičnost“. Na ta način se v celoti spoštuje pravica
poslancev, da v Parlamentu uporabljajo uradni jezik po lastni izbiri, kot to določa Poslovnik
Evropskega parlamenta. Viri, namenjeni večjezičnosti, se obvladujejo z ugotavljanjem
dejanskih potreb uporabnikov, ukrepi za ozaveščanje uporabnikov o njihovi odgovornosti in
učinkovitejšim načrtovanjem zahtev za jezikovne storitve. Uporabniki lahko opredelijo svoje
jezikovne potrebe, jezikovna služba, ki naročene storitve opravlja, pa sprejme potrebne
organizacijske ukrepe in odločitve.

3. Ob pripravi osnutka koledarja delnih zasedanj in tednov za dejavnosti, kadar ni delnih
zasedanj, za konferenco predsednikov se v največji možni meri upoštevajo omejitve, ki jih pri
delu uradnih organov institucije narekuje „popolna in z viri gospodarna večjezičnost“.
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4. Storitve tolmačenja in prevajanja se omeji na uporabnike in kategorije dokumentov, navedene
v členih 2 in 14. Razen izrecnega in izjemnega dovoljenja predsedstva te storitve niso na voljo
posameznim poslancem ali zunanjim ustanovam. Pravno-jezikovno oblikovanje besedila se
omeji na kategorije dokumentov, navedene v členu 10.

5. Seje političnih skupin ureja pravilnik o sejah političnih skupin. Če jezikovni viri ne zadoščajo
glede na zahteve skupin, se uporabijo določila tega kodeksa.

DEL I
TOLMAČENJE

Člen 2
Prednostni vrstni red za uporabnike tolmačenja

1. Vrstni red za uporabnike storitev tolmačenja je naslednji:

(a) plenarno zasedanje,
(b) prednostni politični sestanki, kot so seje predsednika, vodilnih parlamentarnih teles

(opredeljeni v naslovu I, poglavje III Poslovnika Evropskega parlamenta) in njihovih
delovnih skupin ter spravnih odborov,

(c) (i) parlamentarni odbori, parlamentarne delegacije, trialogi in s tem povezani sestanki
poročevalcev v senci: v obdobjih, rezerviranih za odbore, imajo parlamentarni odbori,
parlamentarne delegacije in trialogi prednost pred vsemi drugimi uporabniki, razen
uporabnikov iz točk (a) in (b),
(ii) politične skupine: politične skupine imajo med delnimi zasedanji in v obdobjih za
politične skupine prednost pred vsemi drugimi uporabniki, razen uporabnikov iz točk
(a) in (b);

(d) skupne seje Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov držav članic EU,
(e) tiskovne konference, institucionalne dejavnosti za medijsko obveščanje, vključno s

seminarji, drugi institucionalni dogodki, namenjeni sporočanju,
(f) druga uradna telesa, ki imajo dovoljenje predsedstva in konference predsednikov;
(g) nekateri upravni dogodki, za katere je tolmačenje odobril generalni sekretar.

Tolmačenje je načeloma rezervirano za seje parlamentarnih teles. Zaradi tega se lahko
tolmačenje na upravnih sejah odobri le s predhodnim dovoljenjem generalnega sekretarja, ki
ga ta izda na podlagi ustrezno utemeljene prošnje uporabnika in strokovnega mnenja
generalnega direktorata za logistiko in tolmačenje za konference (GD LINC) glede
razpoložljivih virov, da se za sejo določi termin, v katerem ni veliko parlamentarnih sej.

2. Evropski parlament tudi zagotovi tolmačenje za Skupno parlamentarno skupščino AKP-EU,
kot to določa prvi protokol sporazuma iz Cotonouja, za parlamentarno skupščino Unije za
Sredozemlje, Evro-latinskoameriško parlamentarno skupščino, parlamentarno skupščino
Euronest in skupna parlamentarna srečanja, kot to določajo veljavni predpisi, ter za
evropskega varuha človekovih pravic v skladu z okvirnim sporazumom o sodelovanju z dne
15. marca 2006.

3. Tolmačenje zagotovi tudi za druge evropske institucije ter za Odbor regij in Evropski
ekonomsko-socialni odbor v skladu s sporazumom o sodelovanju z dne 5. februarja 2014.
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Člen 3
Upravljanje tolmačenja

1. Tolmačenje za vse uporabnike iz člena 2(1) in (2) zagotavlja izključno generalni direktorat za
logistiko in tolmačenje za konference.

2. Tolmačenje poteka po mešanem sistemu na podlagi profilov tolmačenja iz člena 4(1) in vseh
splošno priznanih sistemih tolmačenja. Izvaja se v skladu z dejanskimi jezikovnimi potrebami
ter trenutno razpoložljivostjo tolmačev. Poslance se spodbuja, da posredujejo informacije o
svoji izbiri uradnih jezikov za namene vzpostavitve profilov tolmačenja za določene vrste
sestankov v primeru, da jezikovni viri ne zadostujejo za zagotovitev vseh zahtevanih storitev.

3. Upravljanje virov za tolmačenje temelji na sistemu zagotavljanja izmenjave informacij med
uporabniki, kot so opredeljeni v členu 2, naročniki in generalnim direktoratom za logistiko in
tolmačenje za konference.

4. Posameznim poslancem so lahko na voljo osebne tolmaške storitve, če opravljajo funkcijo, v
skladu s katero imajo pravico do osebne storitve iz Priloge 1.

Člen 4
Jezikovna ureditev na sejah v krajih dela Parlamenta

1. Z izjemo plenarnega zasedanja uporabniki ob svoji ustanovitvi za seje v krajih dela
Parlamenta pripravijo profil tolmačenja, pri čemer upoštevajo informacije poslancev, ki telo
sestavljajo, in informacije o njihovi izbiri uradnih jezikov za uradna srečanja.

V profilu tolmačenja se jeziki upoštevajo na naslednje načine:

(a) standardni profil – na podlagi izbire prvega jezika, v katerem poslanec lahko govori
in/ali v katerem lahko posluša tolmačenje, do največjega možnega števila jezikov v
sejni sobi,

(b) asimetrični profil – na podlagi izbire prvega jezika, v katerem želi poslanec govoriti,
in alternativnih jezikov, v katerih lahko posluša tolmačenje, če prvi jezik ni na voljo.

V izrednih okoliščinah se lahko zagotovi osnovni profil z alternativnimi jeziki, v katerih
poslanec lahko govori in/ali posluša tolmačenje, če prvi jezik ni na voljo.

2. Za upravljanje profila je pristojen sekretariat zadevnega telesa s soglasjem njegovega
predsednika. Zaradi upoštevanja zahtevanih in dejansko uporabljenih jezikov se profil redno
posodablja z dogovorom med pristojnimi službami.

3. Seje se praviloma organizirajo na podlagi standardnega profila tolmačenja. Če je pred sejo
jasno, da glede na predvideno udeležbo poslancev in uradnih gostov na seji določen jezik ne
bo potreben, sekretariat telesa o tem obvesti pristojne službe, ki se lahko skupaj odločijo, da
bodo delno ali v celoti uporabile enega od preostalih profilov tolmačenja.
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Člen 5
Jezikovna ureditev sej zunaj krajev dela Parlamenta

Parlamentarni odbori in delegacije

1. Jezikovna ureditev se opredeli v skladu s členom 167(3) in (4) Poslovnika na osnovi potrditve
udeležbe članov na seji najkasneje do četrtka drugega tedna pred to sejo.

2. Za misije v tednih, namenjenih zunanjim dejavnostim Parlamenta, lahko standardni profil
tolmačenja vključuje največ pet jezikov iz standardnega jezikovnega profila odbora ali
delegacije. Drugi jeziki so lahko zagotovljeni asimetrično, če zaradi tega ni treba povečati
števila kabin in/ali tolmačev. Predsedstvo lahko v izjemnih okoliščinah ter v mejah
razpoložljivih proračunskih sredstev in tolmačev dovoli tolmačenje za več kot pet jezikov4.

3. Za misije v tednih, ki niso namenjeni zunanjim dejavnostim Parlamenta, so zagotovljene
omejene jezikovne storitve, in sicer tolmačenje samo v en jezik iz standardnega jezikovnega
profila odbora ali delegacije.

Politične skupine

4. Aktivno tolmačenje je zagotovljeno za največ 60 % jezikov standardnega profila tolmačenja
skupine oziroma za največ 7 jezikov.
Drugi jeziki, zastopani v skupini, se lahko zagotovijo asimetrično, če zaradi tega ni treba
povečati števila kabin in/ali tolmačev.
Če jezik države gostiteljice ni del standardnega jezikovnega profila tolmačenja skupine, je
vseeno mogoče poskrbeti za pasivno in aktivno tolmačenje v ta jezik.
Predsedstvo lahko v izjemnih okoliščinah dovoli odstopanje od predpisov iz prvega in drugega
pododstavka. Pri tem lahko od politične skupine zahteva soudeležbo pri stroških, nastalih
zaradi odstopanja.

Člen 6
Načrtovanje, koordinacija in obravnava prošenj za seje s tolmačenjem

1. Generalna direktorata za notranjo in zunanjo politiko ter generalni sekretarji političnih skupin
posredujejo prošnje svojih stalnih teles5 generalnemu direktoratu za logistiko in tolmačenje
za konference najkasneje tri mesece vnaprej, s čimer zagotovijo enakomerno razporejenost
sej v okviru vseh predvidenih časovnih terminov6 v delovnem tednu.

2. Služba za časovni razpored sej na eni strani in generalni sekretarji političnih skupin na drugi
poskrbijo za koordinacijo prošenj, ki jih pošiljajo uporabniki, predvsem kadar gre za prošnje
za izredno sejo in prošnje za sejo v zadnjem trenutku.

3. Generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference obravnava prošnje glede na
prednostne naloge naročnika ob upoštevanju prednostnega seznama iz člena 2(1) in profilov
tolmačenja iz člena 4(1).

4 Uporabniki morajo predložiti ustrezno utemeljeno prošnjo, na podlagi katere generalni direktorat za tolmačenje in konference pripravi
strokovno mnenje.
5 Kot je opisano v Prilogi VI Poslovnika.
6 Na podlagi dveh časovnih terminov po štiri ure na dan.
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4. Generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference skupaj z naročnikom zagotovi
potrebno koordinacijo v primerih, ko uporabnik predloži prošnjo za sejo s tolmačenjem v
terminu, ki je navadno rezerviran za drugega uporabnika. Vsekakor je naloga uporabnika, da
v takšnem primeru od političnih organov po potrebi pridobi soglasje glede odstopanja od
parlamentarnega koledarja.

5. V primeru hkratnih prošenj z enako prednostno razvrstitvijo ali v primeru višje sile iz člena
8(1)(a) in (2)(a) se za predhodno dovoljenje v zvezi z zadevo zaprosi generalnega sekretarja,
ki to dovoljenje izda na podlagi ustrezno utemeljene prošnje uporabnika in službe za časovni
razpored sej ter strokovnega mnenja generalnega direktorata za logistiko in tolmačenje za
konference o razpoložljivosti virov7.

Člen 7
Načela za načrtovanje

1. Razen v tednu plenarnega zasedanja in glede na razpoložljivost človeških virov ne sme število
istočasnih sej s tolmačenjem v nobenem primeru preseči 16 na dan8. V okviru te zgornje meje
veljajo omejitve:
– tolmačenje za največ 23 uradnih jezikov se lahko zagotovi na največ 5 sejah (od katerih je

lahko na eni, in sicer na plenarnem zasedanju, zagotovljeno tolmačenje za vse uradne jezike);
– na nadaljnjih 4 sejah se lahko zagotovi tolmačenje za največ 16 uradnih jezikov9;
– na nadaljnjih 5 sejah se lahko zagotovi tolmačenje za največ 12 uradnih jezikov ter
– na nadaljnjih 2 sejah se lahko zagotovi tolmačenje za največ 6 uradnih jezikov.

2. Odbori organizirajo svoje redne seje v tednih za odbore, izbirajo pa lahko med naslednjimi
časovnimi termini:
– termin A: od ponedeljka v času kosila do torka popoldan (največ trikrat po pol dneva) in
– termin B: od srede zjutraj do četrtka popoldan (največ štirikrat po pol dneva).
Ob torkih in sredah popoldne se v tednih za odbore rezervira 5 časovnih terminov za trialoge
in z njimi povezane sestanke poročevalcev v senci ter 11 za seje odborov ali 4 časovne termine
za trialoge in z njimi povezane sestanke poročevalcev v senci, če je predvidenih 12 sej
odborov. Načeloma se za seje delegacij predvidijo časovni termini v četrtek popoldan.

3. Največja dolžina tolmačenja za sejo je štiri ure na pol dneva, razen sej uporabnikov iz točk (a)
in (b) člena 2(1). Če se ta meja prekorači, se zahtevani dodatni viri za tolmačenje upoštevajo
pri meji, določeni v členu 7(1).

4. Zahtev za podaljšanje sej, vloženih na sejah, ni mogoče odobriti.

Člen 8
Roki za vložitev in odpoved prošenj v zvezi s sejami s tolmačenjem in zaprosil za zagotavljanje

tolmačenja za posamezne jezike

7 Generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference lahko predlaga druge proste termine, ki so blizu
zahtevanega termina, da se zagotovi boljša razporeditev sej v skladu s členom 6(1).
8 Na podlagi dveh časovnih terminov po štiri ure na dan.
9 Kadar viri to omogočajo, se lahko število uradnih jezikov, za katere je zagotovljeno tolmačenje na teh sejah, brez
predhodnega dovoljenja poveča na največ 18 uradnih jezikov.
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Seje v krajih dela

1. Za seje v krajih dela veljajo naslednji roki:

(a) Prošnje v zvezi s sejami

Razen v primeru višje sile ali rokov iz Pogodbe o delovanju Evropske unije je treba prošnje
za:
– dodatno sejo10,
– preložitev seje ali
– spremembo kraja seje
vložiti najkasneje en teden pred predvidenim datumom seje ali dva tedna, če gre termin v
obdobju največje delovne obremenitve11.
Prošnje bodo obravnavane v skladu s postopki iz člena 6.

(b) Prošnje za tolmačenje za posamezne jezike

Prošnje za tolmačenje za dodaten uradni jezik se vložijo najkasneje dva tedna pred
predvidenim datumom seje. Če prošnja prispe po tem roku, bo upoštevana le, če viri to
omogočajo.

Skrajni rok za vložitev prošenj za tolmačenje za dodatne jezike (brez garancije, da bodo viri
na voljo) in za potrditev že vloženih prošenj je četrtek opoldne v tednu pred sejo. Za nove
prošnje, vložene po tem roku, služba za časovni razpored sej skupaj z generalnim direktoratom
za logistiko in tolmačenje za konference razmisli o delni ali polni uporabi nestandardnega
profila za tolmačenje, razen če so ustrezni viri postali razpoložljivi zaradi odpovedi v istem
terminu ali če gre za prošnjo za termin v obdobju nizke delovne obremenitve12.

Prošnje za tolmačenje za jezik, ki ni jezik EU, se vložijo najkasneje štiri tedne pred
predvidenim datumom seje.

(c) Odpoved

Generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference se o vsaki odpovedi seje ali
jezika vedno obvesti nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje do četrtka opoldne v tednu
pred sejo. Čas odpovedi je osnova za izračun vseh nastalih stroškov, ki jih bo generalni
direktorat za logistiko in tolmačenje za konference upošteval pri poročanju v skladu s
členom 15.

Seje zunaj krajev dela

2. Za seje zunaj krajev dela veljajo naslednji roki:

10 Za dodatne seje ne štejejo seje, na katerih tolmačenje zagotavljajo ekipe tolmačev, dane na razpolago skupinam v času
delnega zasedanja na podlagi člena 5(1) pravilnika o sejah političnih skupin.
11 Torki in srede v tednu parlamentarnih dejavnosti v Bruslju.
12 Četrtek popoldan v tednu parlamentarnih dejavnosti v Bruslju.
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(a) Prošnje v zvezi s sejami

Razen v primeru višje sile ali v primeru, da datumov ne določi Parlament, je treba prošnje za
– dodatno sejo13,
– preložitev seje ali
– spremembo kraja seje
vložiti najkasneje šest tednov pred predvidenim datumom seje.
Prošnje bodo obravnavane v skladu s postopki iz člena 6.

(b) Prošnje za jezike

V skladu s členom 5 se prošnje za tolmačenje za dodaten jezik vložijo najkasneje šest tednov
pred predvidenim datumom seje.

Skrajni rok za vložitev prošenj za tolmačenje za dodatne jezike (brez garancije, da bodo viri
na voljo) in za potrditev že vloženih prošenj je četrtek opoldne v tednu pred sejo.

Za prošnje, vložene po tem roku, služba za časovni razpored sej skupaj z generalnim
direktoratom za logistiko in tolmačenje za konference razmisli o delni ali polni uporabi
nestandardnega profila za tolmačenje.

(c) Odpoved

Generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference se o vsaki odpovedi seje ali
jezika vedno obvesti nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje do četrtka opoldne v tednu
pred sejo. Čas odpovedi je osnova za izračun vseh nastalih stroškov, ki jih bo generalni
direktorat za logistiko in tolmačenje za konference upošteval pri poročanju v skladu s členom
15.

DEL II
DOKONČNO PRAVNO-JEZIKOVNO OBLIKOVANJE IN JEZIKOVNO

PREVERJANJE14

Člen 9
Predložitev besedil v dokončno pravno-jezikovno oblikovanje ali jezikovno preverjanje in njihovo

vračanje

1. Preden so poslana v prevod, se vsa besedila parlamentarnih odborov, ki morajo biti dokončno
pravno-jezikovno oblikovana ali jezikovno preverjena, posredujejo:
- v primeru zakonodajnih besedil direktoratu za zakonodajne akte v dokončno pravno-

jezikovno oblikovanje,
- v primeru nezakonodajnih besedil generalnemu sekretariatu za prevajanje v jezikovno

preverjanje15..

13 Za dodatne seje ne štejejo seje, na katerih tolmačenje zagotavljajo ekipe tolmačev, dane na razpolago skupinam v času
delnega zasedanja na podlagi člena 5(1) pravilnika o sejah političnih skupin.
14 Za pravočasno načrtovanje ter roke za dokončno oblikovanje in preverjanje glej tudi člena 12 in 13 v Delu III.
15 „Jezikovno preverjanje“ v tem primeru pomeni jezikovno preverjanje nezakonodajnega besedila, ki zajema pregled
slovnice, ločil, črkovanja, berljivosti, registra in stila.
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2. Razen besedil, začasno dogovorjenih v skladu s členom 74(4) Poslovnika, se besedilo
načeloma dokončno oblikuje ali preveri v enem delovnem dnevu po prejemu.
Netehnične spremembe besedila, sprejetega v odboru, se lahko vnesejo le med dokončnim
oblikovanjem ali preverjanjem in v dogovoru s sekretariatom odbora, pod odgovornostjo
predsednika odbora.
Z dokončno oblikovanim ali preverjenim besedilom, s katerim se sekretariat zadevnega
parlamentarnega odbora strinja, se nadomesti prvotno besedilo odbora, namenjeno za prevod
in oblikovanje nadaljnjih različic. Kopija besedila v elektronski obliki se samodejno pošlje
zadevnemu sekretariatu odbora („copy-back“).

3. Da direktorat za zakonodajne akte in direktorat za prevajanje lahko v enem delovnem dnevu
dokončno oblikujeta ali preverita besedilo, sekretariati odborov zagotovijo, da je v tem času
odgovorna oseba za besedilo dosegljiva za odgovore na vsa vprašanja v zvezi z njim.

4. Rok, opredeljen s tem členom, se lahko podaljša v primeru dolgih besedil v skladu s členom
13(1) ali, s soglasjem zadevnega sekretariata odbora, v primeru izjemno obsežnega svežnja
predlogov sprememb, izjemne koncentracije dela, ali če okoliščine omogočajo njegovo
podaljšanje.

5. Če se v skladu s členom 74(4) Poslovnika v okviru rednega zakonodajnega postopka doseže
začasni dogovor s Svetom, direktorat za zakonodajne akte dokončni pravno-jezikovni pregled
opravi v šestih tednih od prejema prevoda s strani služb za prevajanje Parlamenta ali Sveta, v
skladu s točko 40 skupne izjave z dne 13. junija 2007 o praktičnih ureditvah za postopek
soodločanja in upravnih praktičnih ureditev z dne 26. julija 2011 za izvajanje člena 294(4)
PDEU v primeru sporazuma v prvi obravnavi.

6. Za dokončno pravno-jezikovno oblikovanje in preverjanje besedil iz členov 10(3) in 11(3) se
rok oddaje določi v dogovoru s posameznimi naročniki.

Člen 10
Prednostni vrstni red pri dokončnem pravno-jezikovnem oblikovanju

1. Direktorat za zakonodajne akte dokončno oblikuje kategorije dokumentov po navedenem
vrstnem redu:
(a) začasne dogovore, dosežene s Svetom v skladu z rednim zakonodajnim postopkom;
(b) končna zakonodajna poročila parlamentarnih odborov, kadar odbori sklenejo, da bodo

začeli pogajanja v skladu s členom 71(1);
(c) končna zakonodajna poročila parlamentarnih odborov in pripadajoče predloge

sprememb za plenarno zasedanje;
(d) sporazumne predloge sprememb k zakonodajnim končnim poročilom;
(e) osnutke zakonodajnih poročil parlamentarnih odborov;
(f) zakonodajna mnenja parlamentarnih odborov;
(g) osnutke zakonodajnih mnenj parlamentarnih odborov;
(h) predloge sprememb, vložene v pristojnih odborih ali odborih za mnenje.

Pri besedilih iz točk (b) do (h) se dokončno oblikujejo le tisti deli, za katere obstaja možnost,
da bodo kasneje dani na glasovanje na plenarnem zasedanju. To ne velja za obrazložitve k tem
vrstam besedil.
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2. Direktorat za zakonodajne akte spremlja delo parlamentarnih odborov in na njihovo prošnjo
svetuje in pomaga poslancem in sekretariatom odborov pri pripravi zakonodajnih besedil iz
odstavka 1.

3. Besedila, ki niso navedena v odstavku 1, direktorat za zakonodajne akte dokončno oblikuje
le, če mu viri to dopuščajo.

Člen 11
Prednostni vrstni red pri jezikovnem preverjanju

1. Generalni direktorat za prevajanje pregleda naslednje kategorije dokumentov po navedenem
vrstnem redu:

(a) končna nezakonodajna poročila parlamentarnih odborov in pripadajoče predloge
sprememb za plenarno zasedanje;

(b) osnutke nezakonodajnih poročil parlamentarnih odborov;
(c) nezakonodajna mnenja parlamentarnih odborov;
(d) osnutke nezakonodajnih mnenj parlamentarnih odborov;
(e) predloge resolucij;
(f) sporazumne predloge sprememb k nezakonodajnim končnim poročilom.

Pri besedilih iz točk od (a) do (d) in (f) se preverijo le tisti deli, za katere obstaja možnost, da
bodo kasneje dani na glasovanje na plenarnem zasedanju. Obrazložitve k tem vrstam besedil
se ne preverjajo.

2. Generalni direktorat za prevajanje spremlja delo parlamentarnih odborov in na njihovo
prošnjo svetuje in pomaga poslancem in sekretariatom odborov pri pripravi nezakonodajnih
parlamentarnih besedil iz odstavka 1.

3. Besedila, ki niso navedena v odstavku 1, generalni direktorat za prevajanje preveri le, če mu
viri to dopuščajo.

DEL III
PREVAJANJE

Člen 12
Oddaja in kakovost izvirnikov ter vnaprejšnje načrtovanje za storitve dokončnega oblikovanja,

preverjanja in prevajanja

1. Vse prošnje za prevod so vložene prek ustreznih računalniških aplikacij. Naročnik prevoda
originalni dokument istočasno vnese v ustrezno odložišče. Originalno besedilo je pripravljeno
v skladu z veljavnimi modeli in oznakami. Je primerne tehnične kakovosti in omogoča
uporabo ustreznih računalniških prevajalskih orodij16. Je ustrezne kakovosti tako z
jezikovnega kot vsebinskega vidika ter opremljeno z vsemi potrebnimi referencami, da se

16 Glej Vade Mecum for Authors and Requesting Services (tehnični vodnik za pripravljavce dokumentov in naročnike),
ki ga je objavil generalni direktorat za prevajanje.
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prepreči podvajanje prevajalskega dela ter zagotovi skladnost in kakovost prevedenega
besedila.

2. Glede na program dela sekretariati odborov in vsi drugi naročniki prevajalskih storitev vsake
tri mesece obvestijo pravno-jezikovno in prevajalsko službo o pričakovani delovni
obremenitvi. Če so besedila izjemno dolga in/ali kadar se pričakujejo izjemno obsežni svežnji
predlogov sprememb, se o tem nemudoma obvestijo vse udeležene strani.

3. Pravno-jezikovna in prevajalska služba prav tako nemudoma obvestita sekretariate odborov
in vse druge naročnike prevajalske storitve, kadar pričakujeta, da se bosta težko držali
zahtevanega roka.

Člen 13
Roki za dokončno oblikovanje, preverjanje in prevod in roki za oddajo prevoda17

1. Besedila za obravnavo v parlamentarnih odborih ali delegacijah pošlje v prevajanje sekretariat
odbora ali delegacije prek ustreznih računalniških aplikacij najkasneje 10 delovnih dni pred
sejo, za katero je prevod potreben. Rok 10 delovnih dni vključuje en delovni dan za dokončno
oblikovanje ali preverjanje, ki ga opravi direktorat za zakonodajne akte ali generalni direktorat
za prevajanje (razen v primeru dolgih besedil, ki imajo več kot osem standardnih strani, kjer
sta za dokončno oblikovanje ali preverjanje na voljo dva delovna dneva). Kadar se ta rok
upošteva, so besedila na razpolago v elektronski obliki najkasneje dva delovna dneva pred
sejo. Besedila se potem natisnejo in razdelijo na seji, za katero je prevod zahtevan.

2. Končna poročila, ki jih sprejmejo parlamentarni odbori, se lahko uvrstijo na dnevni red
delnega zasedanja, če so bila oddana v vložišče, v primeru zakonodajnih končnih poročil in
predlogov sprememb Poslovnika pa predložena direktoratu za zakonodajne akte v dokončno
oblikovanje ali generalnemu direktoratu za prevajanje v jezikovno preverjanje in oddana v
vložišče najkasneje:
(a) mesec dni pred ustreznim delnim zasedanjem, če gre za zakonodajna poročila v prvi

obravnavi (COD)***I),
(b) v petek četrtega delovnega tedna pred tednom ustreznega delnega zasedanja, če gre za

zakonodajna poročila, sprejeta po postopku posvetovanja ali odobritve (CNS, NLE,
APP), in samoiniciativna poročila (INL, INI),

(c) v petek tretjega delovnega tedna pred tednom ustreznega delnega zasedanja, če gre za
druga poročila.

Poročila, pri katerih so bili ti roki upoštevani, so na voljo skupinam v vseh uradnih jezikih
najkasneje ob 12.00 v petek drugega tedna pred delnim zasedanjem. Zakonodajna poročila v
prvi obravnavi (COD***I) pa so na voljo v 10 delovnih dneh od njihove predložitve prek
ustreznih računalniških aplikacij.
Končna poročila se v dokončno oblikovanje pošljejo direktoratu za zakonodajne akte
(zakonodajna besedila), v jezikovno preverjanje pa generalnemu sekretariatu za prevajanje
(nezakonodajna besedila), in sicer čim prej po njihovem sprejetju v odboru, načeloma pa
najkasneje dva delovna dneva po njihovem sprejetju.
Kadar v skladu s členom 71(1) Poslovnika odbor sprejme sklep o začetku pogajanj na podlagi
končnega zakonodajnega poročila, se enomesečni rok iz odstavka 2(a) tega člena ne uporablja.
Direktorat za zakonodajne akte in generalni direktorat za prevajanje zagotovita, da so takšna

17 „Rok za oddajo prevoda“ je čas med začetkom in koncem prevajalskega procesa.
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zakonodajna poročila dokončno oblikovana in da je izvirna jezikovna različica, ko je
predložena, prednostno razdeljena prek ustreznih računalniških aplikacij.

3. Če se v skladu s členom 74(4) Poslovnika v okviru rednega zakonodajnega postopka doseže
začasni dogovor s Svetom, se dogovorjeno besedilo predloži v prevod službi za prevajanje z
rokom 10 delovnih dni. V nujnih primerih se lahko uporabi krajši rok, ob upoštevanju
zakonodajnih rokov, o katerih so se dogovorile institucije.

4. Za vprašanja in interpelacije veljajo naslednji roki za oddajo prevoda:
(a) vprašanja za pisni odgovor: 5 delovnih dni;
(b) prednostna vprašanja za pisni odgovor: 3 delovni dnevi;
(c) vprašanja za ustni odgovor: 1 delovni dan;
(d) večje interpelacije za pisni odgovor: 3 delovni dnevi.

5. Za vsa druga besedila, razen dokumentov, namenjenih predsedniku, vodstvenim organom
Parlamenta, spravnim odborom, generalnemu sekretarju ali pravni službi, velja splošni rok za
oddajo prevoda najmanj 10 delovnih dni.

6. Odstopanja od rokov iz odstavkov 1 in 2 lahko odobri predsednik pri besedilih, ki so nujna
zaradi spoštovanja rokov, določenih s pogodbami, oziroma prioritet, ki jih je določila
konferenca predsednikov zaradi spoštovanja zakonodajnih rokov, o katerih so se dogovorile
institucije.

7. Roki, opredeljeni v tem členu, se lahko podaljšajo v dogovoru z naročnikom prevoda, če gre
za izjemno dolga besedila, izjemno obsežne svežnje predlogov sprememb, izjemne delovne
obremenitve ali če okoliščine omogočajo podaljšanje končnega roka ali za besedila, za katera
je bilo v skladu s členom 15(2) odobreno odstopanje.

8. Za dokumente političnih skupin, ki jih bodo obravnavali na plenarnem zasedanju, velja, da
rok za njihovo oddajo določi konferenca predsednikov. Načeloma je to sreda ob 13.00 v tednu
pred delnim zasedanjem.
Po tem roku skupina besedila ne more več spreminjati.

9. Poslanci lahko zahtevajo prevod izvlečkov dobesednih zapisov sej ali drugih besedil, ki so
neposredno povezana s parlamentarno dejavnostjo, v uradni jezik po lastni izbiri. Vsak
poslanec ima pravico zahtevati največ 30 strani prevedenega besedila na leto (vse jezikovne
kombinacije). Ta pravica je strogo osebna in neprenosljiva in je ni mogoče prenesti iz
tekočega v naslednje leto. Rok za oddajo prevoda je najmanj 10 delovnih dni.
Druga uradna telesa Parlamenta lahko zahtevajo prevod izvlečkov dobesednega zapisa, zlasti
kadar je treba ukrepati v zvezi z enim ali več govorov.

10. Besedila, ki jih predložijo predsednik, vodilna parlamentarna telesa, spravni odbori, generalni
sekretar ali pravna služba, ter besedila, obravnavana po nujnem postopku iz člena 163(2)
Poslovnika ali predložena v skladu s členoma 111 in 112 v primeru krajših rokov ali v nujnih
primerih, so prevedena, kakor hitro to omogočajo dani viri ob upoštevanju prednostnega
seznama iz člena 14 in zahtevanih prevajalskih rokov.

Člen 14
Zagotovljene prevajalske storitve
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1. Generalni direktorat za prevajanje prevede naslednje kategorije dokumentov po navedenem
vrstnem redu:
(a) dokumenti, ki bodo dani na glasovanje na plenarnem zasedanju:

- dogovorjena besedila v skladu s členom 74(4) Poslovnika,
- končna zakonodajna poročila parlamentarnih odborov, kadar odbori sprejmejo

sklep o začetku pogajanj v skladu s členom 71(1),
- zakonodajna poročila in pripadajoči predlogi sprememb,
- nezakonodajna poročila in pripadajoči predlogi sprememb,
- predlogi resolucij in pripadajoči predlogi sprememb;

(b) prednostni dokumenti, namenjeni predsedniku, parlamentarnim organom, spravnim
odborom, generalnemu sekretarju ali pravni službi;

(c) dokumenti za obravnavo v odboru, ki se lahko dajo na glasovanje na plenarnem
zasedanju: osnutki poročil, predlogi sprememb, sporazumni predlogi sprememb,
osnutki mnenj, končna mnenja, osnutki predlogov resolucij;

(d) drugi dokumenti za obravnavo v odboru: delovni dokumenti, povzetki in informativno
gradivo.

2. Prevajalske storitve so na voljo tudi:
(a) parlamentarnim delegacijam (v dveh uradnih jezikih, ki ju izbere ustrezna delegacija);
(b) političnim skupinam18,
(c) drugim uradnim telesom, ki imajo dovoljenje predsedstva in konference predsednikov;
(d) poslancem za besedila, ki so neposredno povezana z njihovimi parlamentarnimi

dejavnostmi, v okviru omejitev iz člena 13(9);
(e) tematskim sektorjem in raziskovalnim službam;
(f) sekretariatu Parlamenta za administrativne potrebe in obveščanje.

3. Evropski parlament tudi zagotovi prevajanje za Skupno parlamentarno skupščino AKP-EU,
kot to določa prvi protokol sporazuma iz Cotonouja, za parlamentarno skupščino Unije za
Sredozemlje, Evro-latinskoameriško parlamentarno skupščino in parlamentarno skupščino
Euronest, kot to določajo veljavni predpisi, ter za evropskega varuha človekovih pravic v
skladu z okvirnim sporazumom o sodelovanju z dne 15. marca 2006.

4. Prevajanje lahko zagotovi tudi za Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor v skladu
s sporazumom o sodelovanju z dne 5. februarja 2014.

Člen 15
Dolžina prevodnih besedil

1. Za besedila, dana v prevod, velja naslednja največja dolžina:

(a) Pripravljalni delovni dokumenti in 7 strani za nezakonodajna poročila
obrazložitve: 6 strani za zakonodajna poročila

12 strani za zakonodajna samoiniciativna
poročila

12 strani za poročila o izvajanju
3 strani za zakonodajna mnenja

18 Poleg tega lahko vsaka politična skupina za dokumente, neposredno vezane na njeno parlamentarno dejavnost, zaprosi
tudi za prevod nujnih dokumentov v obsegu največ 15 strani na skupino na teden.
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(b) Osnutki predlogov resolucij: 4 strani, vključno z uvodnimi izjavami,
vendar brez sklicevanj

(c) „Predlogi“ v nezakonodajnih
mnenjih: 1 stran

(d) Obrazložitve k predlogom sprememb: 500 znakov
(e) Povzetki: 5 strani
(f) Vprašanja za pisni odgovor: 200 besed
(g) Večje interpelacije za pisni odgovor: 500 besed
(h) Predlogi resolucij v skladu s členom 143 Poslovnika: 200 besed

Stran pomeni besedilo s 1500 znaki (brez presledkov).

2. Parlamentarni odbori lahko poročevalcem dovolijo prekoračitev omejitve iz odstavka 1 pod
pogojem, da ta ne preseže letne rezerve 45 strani. O prekoračitvi je predhodno obveščena
konferenca predsednikov odborov, ki preveri, ali je prekoračitev v skladu z odobreno rezervo.
Ko odbor izkoristi celoletno rezervo, je za vsako dodatno prekoračitev potrebno dovoljenje
predsedstva.

DEL IV
KONČNE DOLOČBE

Člen 16
Ozaveščanje uporabnikov in jezikovnih služb glede njihove odgovornosti

1. Službi za tolmačenje in prevajanje uporabnike vsakih šest mesecev obvestita o stroških naročil
jezikovnih storitev in spoštovanju kodeksa.

2. Ob koncu vsake seje vodja ekipe tolmačev s soglasjem sekretariata seje na generalnega
direktorja za logistiko in tolmačenje za konference posreduje seznam naročenih tolmaških
storitev, ki niso bile uporabljene. Kopijo seznama skupaj z dejanskim začetkom in koncem seje
prejme tudi sekretariat seje.

3. Generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference po posvetovanju s strankami
pripravi poročilo, ki vsebuje kvantitativne in kvalitativne analize razlogov, zakaj je prihajalo
do zamud pri prošnjah ali do odpovedi ali zakaj zahtevani jeziki niso bili uporabljeni.

4. Generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference generalnemu sekretarju redno in
enkrat letno poroča o resnični zasedenosti sejnih sob, ki so opremljene za tolmačenje.

5. Poleg tega službi za tolmačenje in prevajanje pripravita tudi vsaka svoje poročilo o uporabi
jezikovnih storitev za predsedstvo. Poročilo vsebuje analizo opravljenih jezikovnih storitev
glede na prošnje uporabnikov in stroškov, ki so nastali z zagotavljanjem teh storitev.

Člen 17
Prehodni ukrepi po vsaki novi širitvi

Dokler sredstva ne omogočajo polnega zagotavljanja storitev v novih jezikih, lahko veljajo prehodni
ukrepi razporejanja virov za tolmačenje in prevajanje, pri čemer se upoštevajo razpoložljivi viri.
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Člen 18
Začetek veljavnosti

Ta spremenjeni sklep začne veljati 1. julija 2019. Z njim se nadomesti in razveljavi kodeks, sprejet
16. junija 2014.

Priloga: Pravila za storitve tolmačenja za posameznike
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Priloga 1
Pravila za storitve tolmačenja za posameznike

1. Področje uporabe

Tolmačenje je lahko posameznim poslancem na voljo pod naslednjimi pogoji, v obliki storitve
tolmačenja za posameznike.

2. Uporabniki

 Pravico do uporabe storitve imajo podpredsedniki Evropskega parlamenta, kvestorji,
predsedniki odborov, poročevalci, poročevalci v senci, pripravljavci mnenj, pripravljavci
mnenj v senci in koordinatorji političnih skupin.

3. Razpoložljivost in roki

 Storitve tolmačenja za posameznike so na voljo samo v Bruslju in Strasbourgu ob delovnikih
(ne ob praznikih in dela prostih dnevih).

 Prošnjo je treba predložiti vsaj 3 delovne dni pred datumom seje.
 Ta storitev je na voljo za vse uradne jezike, razen za malteščino in irščino.
 Običajni način tolmačenja je konsekutivno tolmačenje ali šepetano tolmačenje

(„chuchotage“). Lahko se uporabijo drugi načini, kot je simultano tolmačenje ali t.i.
tolmačenje valise (simultano tolmačenje z uporabo prenosne zvočne opreme), če tako odloči
generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference. Ta odločitev se sprejme glede
na razpoložljive vire, potrebno opremo in podrobnosti prošnje. Telekonferenca ali
videokonferenca je mogoča le, če je generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za
konference pravočasno in dovolj vnaprej obveščen, da lahko preveri izvedljivost. Ta storitev
ni na voljo za telefonsko tolmačenje (Skype itd.) ali za tolmačenje filmov.

4. Logistična ureditev

 Če želi poslanec uporabiti prostor, ki ni njegova pisarna, ga mora njegovo osebje rezervirati
v skladu z veljavnimi pravili. Vse prošnje se odštejejo od kvote poslanca, tudi če so naknadno
odpovedane.

 Vse spremembe geografske lokacije, datuma, časa ali zahtevanih jezikov štejejo kot nova
prošnja in se odštejejo od kvote poslanca.

 Obdobja, krajša od ene ure, štejejo kot polna delovna ura.
 Če se od tolmača zahteva, da počaka na kraju seje, se to šteje kot delovni čas.

5. Delovni pogoji

 Poslanec med sejo ne more sam odločati o prekoračitvi načrtovanega trajanja seje, saj je zaradi
optimalne rabe virov tolmač po načrtovanem koncu seje lahko razporejen za tolmačenje
drugemu poslancu. To velja tudi za spremembe v zvezi z vrsto tolmačenja ali uporabljenimi
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jeziki. O tem se ni mogoče dogovarjati na kraju samem, ampak se je o tem treba dogovoriti z
vodjo oddelka, pristojnega za zaposlovanje.

 Za nekatere enourne seje, kjer se uporabljata dva jezika, lahko zadostuje en tolmač. Če je
zaradi trajanja seje ali števila jezikov potreben več kot en tolmač, se to odšteje od kvote
poslanca. Za določitev števila potrebnih tolmačev je pristojen samo generalni direktorat za
logistiko in tolmačenje za konference. Kvota je strogo osebna in neprenosljiva in je ni mogoče
prenesti iz enega leta v drugo.

 Poslanec ne more zaprositi za storitve določenega tolmača.
 Od tolmačev ni mogoče zahtevati pisnih prevodov.
 Poklicno dostojanstvo tolmačev je treba vedno spoštovati.
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